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“...เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีข้าพเจ้าไม่มีโอกาสเป็นศิษย์โดยตรงของท่าน

แต่ข้าพเจ้าก็สามารถสร้างจินตนาการได้ถึงความยากลำาบากของท่าน

ในการท่ีจะก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์

การท่ีท่านยึดม่ันในแนวความคิดของท่าน

และมานะพากเพียรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ซ่ึงท่านมีความเช่ือม่ันว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

เป็นส่ิงท่ีสมควรยกย่อง...”

พระดำารัส

ศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	กรมพระศรีสวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี

ในพิธีเปิดปาฐกถาศาสตราจารย์	ดร.สตางค์	มงคลสุข	คร้ังปฐมฤกษ์

วันท่ี	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2536
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 ความคิดท่ีจะต้ัง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้ึนใน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

ท่านผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ในขณะน้ันคือ	ศาสตราจารย์	นพ.เฉลิม	พรมมาส

มีความตั้งใจมานานแล้ว	 โดยพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้นมี

นักศึกษาประเภทเตรียมวิทยาศาสตร์	เช่น	เตรียมทันตแพทย์	เตรียมเภสัช	เตรียมเทคนิค

การแพทย์	 เตรียมสุขาภิบาล	และเตรียมพยาบาลปริญญา	ซึ่งมีนักศึกษาจำานวนมาก	จึง

น่าจะได้รวบรวมให้มาเรียนที่แห่งเดียวกันและจัดตั้งเป็นคณะขึ้น	 และอีกประการหนึ่ง	

ท่านผู้บัญชาการมีความคิดที่จะให้คณะนี้ให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

วิทยาศาสตร์บางสาขา	 เพื่อให้ผู้ที่สำาเร็จมานั้นได้เป็นอาจารย์ต่อไปในมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	 และทำางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ต้องใช้แพทย์ที่สำาเร็จออกมาเป็นอาจารย์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้น	

Pre-clinical	ทั้งนั้น	ซึ่งในต่างประเทศในขณะนี้นิยมใช้นักวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาวิชานั้นๆ	

มาเป็นอาจารย์ทาง	 Pre-clinical	 มากกว่า	 เช่น	 วิชาชีวเคมีก็ใช้ผู้ที่สำาเร็จได้ปริญญาทาง

ชีวเคมีเป็นผู้สอน	เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

(พ.ศ. 2462-2514)

คัดลอกจาก: สตางค์	มงคลสุข.	(2502).	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์.	

	 			ใน	อนุสรณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2502-2503. กรุงเทพ	:	มงคลการพิมพ์.
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	 ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งนี้	 ประจวบกับทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้

จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นอีกแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่	 โดยร่วมมือกับ	 องค์การยูซอมของ

สหรัฐอเมริกา	 ท่านผู้บัญชาการจึงได้มอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำาเนินการรับนักศึกษาเตรียม

แพทย์สำาหรับโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ก่อนเป็นจำานวน	65	คน	ในปี	พ.ศ.	2501	โดยในขั้น

แรกนั้นได้อาศัยยืมสถานที่ของโรงเรียนเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 เป็น

สถานท่ีศึกษาช่ัวคราวและมีช่ือว่า	โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ในปี	พ.ศ.	2502	การก่อสร้างสถานที่เรียนของโรงเรียนได้เสร็จบางส่วน	แต่พอใช้

เป็นที่เรียนได	้ จึงย้ายมาเรียนที่ตึกเรียนของโรงเรียนที่ถนนศรีอยุธยา	พร้อมกับได้รวมเอา

นักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาอื่น	 ซึ่งฝากเรียนไว้ชั่วคราวที่คณะเภสัช-

ศาสตร์	มารวมกันไว้ที่โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำานวนนักศึกษาทั้งหมดได้

เพิ่มขึ้นเป็น	300	คน	ประกอบด้วย	เตรียมแพทย์สำาหรับโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่	เตรียม

ทันตแพทย์	 เตรียมเทคนิคการแพทย์	 เตรียมสุขาภิบาล	 และเตรียมพยาบาลปริญญา	

สำาหรับเตรียมเภสัชศาสตร์ยังคงฝากเรียนไว้กับคณะเภสัชศาสตร์เป็นการชั่วคราว	 เมื่อใด

ทางโรงเรียนมีสถานที่พอแล้ว	ก็จะโอนมาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป	ตามมติ

ของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ได้อนุมัติให้ตั้งเป็น	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2501	 มีหน้าที่ให้การศึกษาด้านเตรียมวิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทั้งหมด	 รวมทั้งอนุมัติให้เปิดหลักสูตรขั้นปริญญาทางวิทยา-

ศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขาขึ้นด้วย	และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย

จากสภาการศึกษาแห่งชาติ	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2502

 ในการจัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ึนน้ี	ท่านผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทย

ศาสตร์ทั้งเก่าและใหม่ทั้ง	 3	 ท่าน	 คือ	 ศาสตราจารย์	 นพ.เฉลิม	 พรมมาส	 ศาสตราจารย์	

หลวงพิณพาทย์พิทยาเภท	 และศาสตราจารย	์ นพ.สวัสดิ์	 แดงสว่าง	 ได้เป็นผู้ที่ให้ความ

สนับสนุนร่วมมือและลงมือดำาเนินการเอง	 ช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก	 ซึ่งข้าพเจ้า

เชื่อแน่ว่างานไม่สามารถจะดำาเนินไปได้ถ้าขาดความร่วมมือในการดำาเนินงานจากท่าน

ทั้ง	3	นี้



100 ปี ชาตกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

 ในเร่ืองสถานท่ีสำาหรับจัดสร้างตึกเรียน	ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ	ฯพณฯ	ท่าน 

นายกรัฐมนตรี	จอมพลสฤษดิ	์ธนะรัชต์	พลเอกถนอม	กิตติขจร	พลเอกสุทธิ์	สุทธิสารรณกร

และพลโทจิตต	ินาวีเสถียร	ซึ่งได้มองเห็นความสำาคัญของการศึกษาและมีจิตใจกว้างขวาง

เสียสละมอบที่ของกองทหาร	ร.1	พัน	2	รอ.	ให้ในระยะแรกประมาณ	7	ไร่กว่า	เพื่อจัดสร้าง

ตึกเรียนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ในด้านงบประมาณ	ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำานวยการ	ดร.ป๋วย	อึ้งภากรณ์	

คุณสิริ	ปกาสิต	รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	และเจ้าหน้าที่ที่ได้พิจารณาให้งบ

ประมาณแก่คณะนี้พอดำาเนินการไปได้ด้วยดี

 ในด้านการดำาเนินงานมาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอย่างสูง

แก่บรรดาอาจารย์ของข้าพเจ้า	คือ	ศาสตราจารย์ทองศุข	พงศทัต	ศาสตราจารย์	ดร.บัวเรศ

คำาทอง	ศาสตราจารย	์ดร.คลุ้ม	วัชโรบล	และคุณหลวงสุขุม	นัยประดิษฐ์	ที่ได้ให้คำาแนะนำา

และช่วยเหลือมาจนการงานสำาเร็จไปได้ด้วยด	ีข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณไว้	ณ	ที่นี้ด้วย

(จากซ้าย)	

ศ.	นพ.หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช	์(เฉลิม	พรหมมาส)	ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	(พ.ศ.	2488-2500)	

ศ.	นพ.หลวงพิณพากย์พิทยาเภท	(พิณ	เมืองแมน)	ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	(พ.ศ.	2500-2501)	

ศ.	นพ.สวัสดิ	์แดงสว่าง	ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	(พ.ศ.	2501-2507)
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 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน เติบโตและพัฒนาจนอาจ

กล่าวได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร	์ ระดับอุดมศึกษา	 ที่แข็งแกร่งที่สุดใน

ประเทศ	เป็นผลมาจากการวางรากฐานโดยบุคคลผู้เป็นที่เคารพของชาวคณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์	ดร.สตางค	์มงคลสุข	นักศึกษารุ่นใหม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านมากนัก	

คณะผู้จัดทำาหนังสือที่ระลึกในวาระ	100	ป	ีชาตกาล	ศาสตราจารย์	ดร.สตางค์	มงคลสุข	

จึงได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ 	มาร้อยเรียงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักปูชนียบุคคลท่าน

นี้ให้มากยิ่งขึ้น

“อาจารย์สตางค์”
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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“สตางค์” แปลว่า หนึ่งในร้อย

 แรกเริ่มนั้นหลายคนยังสงสัยกันว่าชื่อ	สตางค์ นั้น	ตั้งใจจะให้หมายถึงสิ่งใดกันแน่

จนมากระจ่างเมื่อครั้งที่	 คุณอมร	ศรีวงศ์	 สถาปนิกผู้ออกแบบตึกกลม	Landmark	สำาคัญ

ของคณะวิทยาศาสตร์มาเฉลยเอาในข้อเขียนในหนังสือที่ระลึก	 “40	 ปี	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	2501-2541”	ว่า

 “...ท่านสมภารตั้งชื่อให้ว่า สตางค์ แปลว่า หนึ่งในร้อย…”

	 ท่านสมภารที่ว่านี้หมายถึงสมภารที่วัดใกล้บ้านเกิดของอาจารย์สตางค์	 บริเวณ

อ่าวแขมหน	ู จังหวัดจันทบุร	ี วันที่อาจารย์สตางค์เกิดฝนฟ้าคะนองครั้งใหญ่	 มีพายุรุนแรง

และมีฟ้าผ่าลงมา	จนรุ่งเช้าพบว่าช่อฟ้าหน้าอุโบสถวัดใกล้บ้านหัก	พอตกบ่าย	ท่านสมภาร

ก็เดินทางมาเยี่ยมถึงที่บ้านและตั้งชื่อให้ว่า	“สตางค์”

	 ในครั้งนั้นท่านสมภารทักเอาไว้ว่า	 เด็กคนนี้อนาคตจะรุ่ง	 และก็ยังฝากฝังให้คุณ

พ่อคุณแม่ของอาจารย์ส่งเสียให้ได้เรียนสูง	ๆ

	 อาจารย์สตางค์สมัยเด็กนั้นเรียนเก่งมาก	 มีแววรุ่งอย่างที่ท่านสมภารคาดไว้	 แต่

ถึงจะเรียนดีอย่างไร	ด้วยรายได้ที่ไม่มากมายนัก	คุณพ่อของอาจารย์สตางค์จึงคิดจะไม่ให้

เรียนต่อระดับมัธยมปลาย	 ร้อนถึงท่านสมภารรูปเดิมท่ีเม่ือรู้ข่าวก็เดินทางมาเจรจาถึงท่ีบ้าน	

ขอให้ทนส่งเสียให้เรียนต่อ	แต่ถ้าเกิดหมดหนทางจริง	ๆ	ท่านจะเป็นคนส่งเสียเอง	

	 ทา้ยสดุทา่นสมภารเปน็ฝ่ายชนะ	หลงัจากทีท่า่นลัน่วาจาไวว้า่	หากไม่ยอมใหเ้รยีน	

ท่านจะนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ยอมกลับวัด	คุณพ่อของอาจารย์สตางค์ก็ยอมให้เรียน	โดยจะยอม

กัดฟันส่งเสียให้เรียนด้วยตัวเอง	 จะไม่ให้เป็นภาระใครทั้งสิ้น	 อาจารย์สตางค์จึงสอบเข้า

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	เป็นรุ่นน้อง	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	ประธานองคมนตรี	

1	ปี	(แต่อาจารย์สตางค	์อายุมากกว่า	1	ปี)

คุณแม่ไน	้มงคลสุข	มารดาของอาจารย์สตางค์

ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก

รองศาสตราจารย์	ดร.ชัยทิพย	์วนิชานนท์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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 สมัยที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 อาจารย์สตางค์มีเพื่อนสนิทที่

ไปไหนไปกันอยู่สองท่าน	คือ	พลเรือตรีเกต	ุสันติเวชชกุล	และ	ศาสตราจารย์	นพ.ร่มไทร	

สุวรรณิก	เรียกได้ว่าเจอใครคนหนึ่งก็ต้องเจออีกสองคนเสมอ	จนเพื่อน	ๆ 	ให้ฉายาว่า	ทหาร

สามเกลอ

	 ศาสตราจารย์	นพ.ร่มไทร	เล่าไว้ว่า	อาจารย์สตางค์ชอบเรียนวิชาเคมีเป็นที่สุด 

และเก่งวิชาน้ีมาก	โดยท่านเคยปรารภให้ฟังว่า	ต้ังใจจะใช้วิชาวิทยาศาสตร์น้ีให้เป็นประโยชน์

กับการแพทย์เมืองไทยให้มากที่สุด

	 หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษา	อาจารย์สตางค์สอบเข้าเรียนต่อที	่คณะวิทยาศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่นี่เองที่ท่านได้มีโอกาสซึมซับวิชาความรู้จากปรมาจารย์ทาง

เคมีของไทย	 คือ	 ศาสตราจารย	์ ดร.แถบ	 นีละนิธิ	 ซึ่งในขณะนั้นท่านดำารงตำาแหน่งเป็น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 อีกทั้งยังทำาหน้าที่สอนวิชาเคมีและ

เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม	แนะนำาการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ด้วย	

	 ดร.แถบ	 เล่าไว้ว่า	 ท่านเฝ้าสังเกตและมองเห็นแววของอาจารย์สตางค์มาตั้งแต่

สมัยเป็นนิสิตปีแรก	ๆ	 เนื่องจากอาจารย์สตางค์เป็นนิสิตที่เรียนดีและโดดเด่นที่สุดในรุ่น	

โดยเฉพาะวิชาเคมี	 อาจารย์สตางค์สอบได้ที่หนึ่งของชั้นทุกป	ี กระทั่งขึ้นสู่ปีที่	 3	 ซึ่งมี

โอกาสใกล้ชิดกับ	ดร.แถบ	มากขึ้น	ทำาให้ท่านมีความสนใจอาจารย์สตางค์มากขึ้นไปกว่าเดิม

หลังจากทราบว่าอาจารย์สตางค์ให้ความสนใจในวิชาอินทรีย์เคมี	 ซึ่งก็ตรงกับความสนใจ

ของ	ดร.แถบ	เช่นกัน

อาจารย์สตางค์	กับเพื่อนร่วมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เมื่อ	พ.ศ.	2481
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	 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น	จะต้องใช้ตำารา	The	Systematic	Identification

of	Organic	Compounds	ของ	Sheiner	และ	Fuson	ซึ่งอาจารย์สตางค์สามารถทำาโจทย์ที่

มีในตำาราเล่มนี้ได้หมดทุกข้อ	 ตั้งแต่ข้อง่ายที่สุดไปจนถึงข้อยากที่สุด	 โดยบันทึกไว้ในสมุด

เล่มโต	ดร.แถบ	เล่าถึงสมุดเล่มนั้นไว้ว่า

 “…สมุดเล่มนั้นของสตางค์ ถ้านำาไปตีพิมพ์ขายก็คงจะขายได้ดีในสมัยนั้น เพราะ

ว่านั่นเป็น Answer to Test Questions ที่ดีสำาหรับหนังสือเล่มนั้น…”

 ศาสตราจารย	์ ดร.บัวเรศ	 คำาทอง	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เช่นเดียวกัน	 ยกย่องท่านว่า	 ใน

บรรดาศิษย์รุ่นนั้นไม่มีใครเรียนเก่งเกินอาจารย์สตางค์

	 หลังจากสำาเร็จการศึกษาปริญญา	 วท.บ.	 เกียรตินิยม	 ในสาขาวิชาเคมี	 อาจารย์

สตางค์สมัครเข้ารับราชการเป็นอาจารย์แผนกเคม	ี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 แต่ช่วงนั้น

ยังอยู่ในช่วงสงครามโลก	ยังไม่มีตำาแหน่งบรรจุ	ดร.แถบ	จึงได้แนะนำาให้สมัครทำาปริญญา

โทไปก่อน	 รอจนกว่าจะมีตำาแหน่งบรรจ	ุ อาจารย์สตางค์จึงรับหน้าที่ช่วยสอน	 โดยได้รับ

ค่าตอบแทนเดือนละ	60	บาท	จากเงินทุนของคณะวิทยาศาสตร์

	 เมื่อสำาเร็จปริญญาโทเมื่อ	 พ.ศ.	 2488	 อาจารย์สตางค์ก็ได้รับการบรรจุเข้าเป็น

อาจารย์แผนกเคมี	 รับเงินเดือน	 140	 บาท	 และรับหน้าที่สอนอยู่จนถึง	 พ.ศ.	 2490	 จึง

เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

	 อาจารย์สตางค์ศึกษาต่อทางด้านอินทรีย์เคม	ีที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล	ประเทศ

อังกฤษ	 โดยมี	 ศาสตราจารย	์ ดร.บัวเรศ	คำาทอง	และ	ศาสตราจารย์	 ดร.กัลย์	 อิศรเสนา	

ณ	อยุธยา	เป็นผู้แนะนำาฝากฝังให้กับ	Prof.Robertson	F.R.S.	ซึ่งเป็นอาจารย์ของทั้งสอง

ท่าน	จนในที่สุดอาจารย์สตางค์ก็สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อ	พ.ศ.	2492

วีรกรรมที่ลิเวอร์พูล

 เมื่อครั้งที่อาจารย์สตางค์ศึกษาอยู่ที่ลิเวอร์พูล	 ท่านก็ยังคงความเป็น	 “คนเก่ง”

เช่นเดิม	 ดร.แถบ	 เล่าว่า	 เมื่อคราวที่ต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศอังกฤษและได้แวะที่

มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลที่อาจารย์สตางค์เรียนอยู่พอด	ี(ท่านเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

ลิเวอร์พูลเช่นกัน)	 ดร.แถบ	 ได้รับฟังคำาชมเชยถึงอาจารย์สตางค์จากปากของอาจารย์ผู้

ควบคุมการศึกษาและวิจัยของนักศึกษา	 ว่าอาจารย์สตางค์เป็นนักเรียนไทยที่มีความ

สามารถโดดเด่นเหนือกว่านักเรียนไทยคนอื่น	ๆ	ที่เคยพบมา
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	 ตามประสาคนเก่งที่ย่อมมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ	สมัยที่อยู่ที่อังกฤษ	อาจารย์

สตางค์เคยสร้างวีรกรรมเล็ก	ๆ	เอาไว้อย่างหนึ่ง	ซึ่ง	อาจารย์อมร	ศรีวงศ์	เล่าถึงความหลัง

ไว้ว่า

 “...แกเคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่อยู่ลิเวอร์พูลก็ทำาอะไรดี ๆ  หลายอย่าง แต่คนที่ไม่

ชอบหน้าก็มี มีนักเรียนฝรั่งคนหนึ่งเรียนอยู่ด้วยกัน อ้ายนี่มันแกล้งมาเปิดแก๊สทิ้งไว้ในตู้

ทดลอง ตู้ก็ระเบิด กระจกแตกบาดจนเป็นแผลเป็น ทีนี้ฝรั่งมันตัวโต แกตัวเล็กกว่า แกก็ไป

เอาคืนเขาน่ะ จนอ้ายนั่นหนีเลย มันรู้ว่ามันผิดมันก็ไม่กล้าสู้...”

Tutor มือหนึ่ง

 นอกจากจะเป็นนักเรียนที่เก่งแล้ว	 เมื่อก้าวขึ้นมาเป็นอาจารย์ผู้สอน	 อาจารย์

สตางคย์งัเปน็อาจารยท์ีเ่ก่งเชน่กนั										ครัง้ท่ียงัเปน็อาจารยส์อนทีแ่ผนกเคม	ี							คณะวทิยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลังกลับจากอังกฤษใหม่	ๆ	ท่านรับหน้าที่เป็น	Tutor	 ให้แก่

นิสิต	ซึ่งได้รับความนิยมชมชอบจากพวกนิสิตเป็นอย่างมาก	เพราะอาจารย์สอนเก่งและมี

วิธีการสอนที่ดีมาก	 อีกทั้งยังเป็นคนหนุ่มไฟแรง	 หัวคิดทันสมัย	 จึงเข้ากับพวกนิสิตได้เป็น

อย่างดี

	 การติวให้กับนิสิตแต่ละครั้ง	อาจารย์สตางค์จะเน้นจุดที่สำาคัญ	ๆ	และเข้าใจเลือก

ปัญหามาสอน	 ซึ่งประเด็นที่สอนส่วนใหญ่ตรงกับข้อสอบที่ออก	 ทำาให้หลายคนเข้าใจผิด	

คิดว่าท่านรู้ข้อสอบก่อนแล้วนำามาสอนนักศึกษา	 แท้จริงแล้วเป็นเพราะท่านมองออกว่า

เนื้อหาส่วนไหนที่บรรดาอาจารย์อาวุโสมักจะนำามาออกเป็นข้อสอบต่างหาก

หนังสือเฉลยข้อสอบไล่เคมี	พ.ศ.	2495

ซึ่งอาจารย์สตางค์เป็นผู้เขียนร่วม

ปัจจุบันเป็นสมบัติของ	ศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	รุจิรวัฒน์
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อาจารย์ “ป๋า”

 อาจารย์สตางค์นั้นเกิดมาเพื่อเป็น	“อาจารย์”	อย่างแท้จริง	ท่านมักจะเป็น	“ผู้ให้”

มากกว่าเป็น	 “ผู้รับ”	 เสมอ	 ยิ่งกับบรรดาลูกศิษย์ด้วยแล้ว	 ท่านจะให้ความรักความเอ็นดู

เสมือนเป็นลูกหลานของท่าน	 ลูกศิษย์สามารถมาปรึกษากับท่านได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็น

เรื่องใดก็ตาม	แม้กระทั่งเรื่องเงิน	ๆ	ทอง	ๆ		บางครั้งท่านถึงกับควักเงินตัวเองให้ลูกศิษย์

เลยทีเดียว	เมื่อรู้ว่าใครไม่มีเงินใช้	ซึ่งเรื่องนี	้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ประเสริฐ	โศภน	

หนึ่งในลูกศิษย์ของท่านยืนยันได้เป็นอย่างดี

 “...ท่านมีความปรานีและเอื้อเฟื้อกับพวกเด็ก ๆ มาก บางทีเดินมาเจอพวกเราก็

ถามว่า “มีตังค์ใช้มั้ย” แล้วควักให้พวกเราทีละ 100 ทีละ 1,000 ยุคนั้นมันไม่ใช่น้อยๆ เงิน

มันมีค่ามาก...”

 ลักษณะประจำาตัวของอาจารย์สตางค์อีกอย่างหนึ่งที่ลูกศิษย์จะจำาได้เสมอ	 คือ

ท่านเป็นคนดุ	เนื่องจากท่านเป็นคนที่มีระเบียบ	ท่านจึงย้ำาสอนลูกศิษย์เสมอเรื่องความมี

ระเบียบวินัย	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านย้ำานอกเหนือจากการสอนให้เอาใจใส่ในเรื่องการเรียน	 เรื่อง

เขกหัวก็นับเป็นอีกหนึ่งกิตติศัพท์ที่ขึ้นชื่อลือชา	ใครทำาไม่ด	ีไม่ตั้งใจเรียน	ตอบคำาถามไม่ได้

ก็จะโดนมะเหงก	อยู่เสมอ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	เปรมปรีดิ์	เล่าถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

 “...สไตล์การสอนของท่านเป็นแบบสอนไปถามไปให้นักศึกษาตอบ...ผู้ที่ถูกถาม

ก็ตอบได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เดาบ้าง เมื่อใครตอบคำาถามไม่ได้ ท่านก็จะเดินมาหาแล้วค่อยๆ 

เอามะเหงกเคาะลงเบาๆ ที่กลางกระหม่อม เรียกเสียงฮาได้ดีทีเดียว...”

 ด้วยความรักและเอาใจใส่ลูกศิษย์เหมือนเป็นลูกหลาน	 ทำาให้บรรดาลูกศิษย์มัก

แอบเรียกอาจารย์สตางค์ลับหลังว่า	“อาจารย์ป๋า”
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อแรกเริ่ม

 หลังเดินทางกลับจากอังกฤษ	ท่านเข้ารับราชการท่ีคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัย-

แพทยศาสตร์	 ต่อมาไม่นานก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดตั้ง	 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร	์ ซึ่งตอนนั้นท่านทำางานหนักมาก	 แต่ก็ทำาไปได้ด้วยดีและ

ได้รับความสำาเร็จอันงดงาม

	 งานแรกของท่านท่ีประสบความสำาเร็จอย่างมาก	 คือการเป็นหัวหน้าดำาเนินการ

ศึกษาของนักศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์เชียงใหม่	ซ่ึงในตอนน้ันยังสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย-

แพทยศาสตร์	 ในการดำาเนินการครั้งนี้ไม่มีทั้งสถานที่และอาจารย์ประจำา	 ต้องอาศัยสถาน

ที่เรียนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์แต่ครูบาอาจารย์ของท่านได้แลเห็นถึงความตั้งใจดีและ

ความเอาจริงเอาจัง	 จึงช่วยไปดำาเนินการสอนให้	 เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

อาจารย์ไปได้ระยะหนึ่ง

	 ตลอดเวลาที่เริ่มงานที่โรงเรียนเตรียมแพทยศาสตร์เชียงใหม่	 ท่านต้องฝ่าฟัน

อุปสรรคนานัปการ	 จนในที่สุดความสำาเร็จของนักศึกษาแพทย์เชียงใหม่รุ่นแรกก็เห็นผล	

คือเมื่อมีการสอบรวมกับคณะแพทยศาสตร์จากศิริราชและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ปรากฏวา่นกัศกึษาของทา่นทำาคะแนนนำาเปน็สว่นมาก									เปน็ผลจากการปพูืน้ฐานวชิาตา่ง	ๆ

เป็นอย่างดี	ผลสำาเร็จนี้ทำาให้ท่านขยายงานเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สำาเร็จในไม่

ช้า	

	 อาจารย์สตางค	์เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมา	ไม่อ้อมค้อม	ไม่เกรงใจใครในเรื่อง

งานที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประเทศชาติ	 ความซื่อตรงของท่านเป็นที่พอใจ

ของชาวต่างประเทศที่ได้คบค้า	ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของ	Ford	Foundation	หรือ	Rockefeller

Foundation	 จนถึงกับทุ่มเงินจำานวนมหาศาลช่วยเหลือให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 “...มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เขาเชื่อถืออาจารย์สตางค์มาก     ปกติเขาจะไม่ลงทุนกับ

ใครมากขนาดนี้ แต่เพราะเป็นอาจารย์สตางค์ เขาให้เพราะอาจารย์สตางค์คนเดียว...”

 ศาสตราจารย	์ดร.กอร์ดอน	บี.	 เบลี่ย์	 อาจารย์ภาควิชาชีวเคม	ี จากมูลนิธิร็อคกี้

เฟลเลอร์	ซึ่งเคยร่วมงานกับอาจารย์สตางค์เล่าถึงเรื่องราวในอดีต
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	 จากความทุ่มเทอย่างจริงจังของท่าน	ในท่ีสุดการก่อต้ัง	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	

จึงสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 หลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็น

ลำาดับ	 จนกลายเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งระดับประเทศ	 ท่านจึง

ริเริ่มโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษาของประเทศ	 โดยท่านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วน

ภูมิภาคหลายแห่ง	ได้แก	่มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

	 อาจารย์สตางค์เป็นนักบริหารที่ด	ี ท่านสามารถดูแลและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

ได้อย่างราบรื่น	ด้วยความสามารถของท่านทำาให้ทำางานบริหารได้ถึงสองแห่งพร้อม	ๆ	กัน

คือ	 ตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และตำาแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์สตางค์	สำารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพจาก	https://www.psu.ac.th/th/node/6478
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อาจารย์สตางค์ สร้างคน

 อาจารย์สตางค	์เป็นคนมองการณ์ไกลในการพัฒนาประเทศ	โดยเฉพาะการสร้าง

คนเพื่อจะกลับมาพัฒนาประเทศ	 การส่งเสริมให้นักเรียนหรืออาจารย์ไปเรียนต่อต่าง

ประเทศเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ศาสตราจารย์	 ดร.

กัลย์	 อิศรเสนา	 ณ	 อยุธยา	 ผู้เคยสอนอาจารย์สตางค์ตั้งแต่เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เล่าถึงแนวคิดในการสร้างคนของอาจารย์สตางค์ไว้ว่า

 “...การสนับสนุนอาจารย์ที่อยู่ใต้ปกครองของตนนั้นไม่อั้น ผู้ใดสามารถเรียนได้ 

ก็จะช่วยเหลือเต็มที่ ไม่เคยเกรงว่าจะมีใครมาชิงดีชิงเด่น ไม่ว่าในคณะฯ จะมีคนจบ

ปริญญาเอกแล้วกี่คน ถ้าใครสามารถไปให้ถึงจุดนั้นได้ท่านก็จะช่วย ท่านมองว่าการมี

ปริญญาเอกมาก ๆ ในคณะฯ เป็นสิ่งดี เป็นหน้าเป็นตา เป็นศักดิ์ศรีของคณะฯ ใครติดขัด

มีปัญหาอะไร ถ้าช่วยได้ก็บอกว่าช่วย แล้วช่วยจริง ๆ ถ้าไม่มีทางก็บอกตรง ๆ เพื่อจะได้

ไม่ต้องมีความหวังลอย ๆ อาจารย์สตางค์ไม่ใช่คนพูดมาก เมื่อตัดสินใจแล้วจะผิดถูกก็ให้

รู้ไป ถ้าผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียว...” 

 เร่ืองการดึงเด็กเก่งมาเรียนวิทยาศาสตร์ของอาจารย์สตางค์น้ันข้ึนช่ือมาก	 ท่านจะ

เฟ้นหาและชักชวนมาเรียนวิทยาศาสตร	์ ศาสตราจารย์	 นพ.วิจารณ์	 พานิช	 ได้เล่าไว้ใน

หนังสือ	48	ปี	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	ว่า

 “...ผมเกือบจะได้เป็นนักศึกษารุ่นที่   3 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ผม

เลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยสองแห่งคือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กับ คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสอบผ่านข้อเขียนทั้งสองแห่ง แต่ผมเลือกจุฬาฯ 

เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าในวันสอบสัมภาษณ์ อาจารย์สตางค์เดินออกมาถามหาว่า “วิจารณ์

มาหรือยัง” คือท่านมุ่งมั่นที่จะจับเด็กเรียนเก่งถึงขนาดนั้น... 

 สมัยนั้นคนที่เรียนเก่งส่วนใหญ่จะมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะ

ท่านมีกุศโลบายมากมายในการดึงเด็กเรียนเก่งเข้ามาเรียน ท่านมุ่งมั่นที่จะสร้างคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นเลิศทางวิชาการอย่างมาก...”

 หรือแม้แต่นักศึกษาจากสาขาอื่น	 หากท่านเห็นว่ามีแววก็ไม่รีรอที่จะชักชวนให้

มาเรียนวิทยาศาสตร์	 เช่น	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ก้าน	 จันทร์พรหมมา	 ก็เป็นคนหนึ่งที่

อาจารย์สตางค์เห็นแววและดึงตัวมาเรียนวิทยาศาสตร์
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 “...อย่างนายก้านนี่เรียนสาธารณสุขได้คะแนนดีมาก อาจารย์เลยจับเอามาเรียน

เคมี ได้ดีเป็นรองอธิการอยู่ที่วลัยลักษณ์ เรียนรุ่นเดียวกับผม ผมเรียนเตรียมทันตแพทย์ 

เขาเรียนเตรียมสาธารณสุข...”	 อาจารย์มนัส	 กันตวิรุฒ	 ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของอาจารย์

สตางค์	เล่าถึงเพื่อนร่วมรุ่น

 “...อีกอย่างหนึ่งคือเด็กจะรีไทร์ ท่านจะไม่ยอมให้รีไทร์ ให้เรียนต่อ ท่านบอกว่า

ไม่เป็นไร อยู่ในนี้จะได้ไม่ไปเสียคนข้างนอก อาจารย์สตางค์นี่ช่วยเด็กไว้เยอะ ใครคะแนน

ทำาท่าจะไม่ดีก็วิ่งไปหา... ป๋าช่วยหน่อย ไม่ไหวแล้ว...”

ในกลุ่มช้างย่อมมีช้างเผือก

 ในยุคก่อนนั้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับความนิยมจากบรรดาเด็กที่

เรียนดีเท่าใดนัก	 เนื่องจากส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด	 จะพุ่งเป้าไปเรียนแพทย์หรือวิศวะ

กันเสียหมด	แต่ท่านกลับมองว่าคนเก่งนั้นต้องเรียนวิทยาศาสตร	์เพราะท่านเชื่อว่า	

 “วิทยาศาสตร์คือรากฐานที่สำาคัญที่สุดของศาสตร์ทั้งหลาย”

 ท่านเริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2501	 ซึ่ง

ท่านมองไปไกลไปถึงการสร้างคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	โดยท่านได้

เริ่มเสาะหานักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม	 และยังได้เตรียมแผนการสร้างอาจารย์

สำาหรับคณะวิทยาศาสตร์ไว้ล่วงหน้าแล้วด้วย

	 อาจารย์สตางค์ใช้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นแบบอย่างให้นักศึกษาดำาเนิน

รอยตาม	 ท่านพยายามดึงให้นักศึกษาเตรียมแพทย์หันมาสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์กัน

มากขึ้น	จนมีนักศึกษาจำานวนหนึ่งหันเหอนาคตมาเรียนวิทยาศาสตร์	 เช่น	ศาสตราจารย์-

เกียรติคุณ	ดร.สกล	พันธุ์ยิ้ม

 “...การสอนของอาจารย์ซึ่งสอนวิชา Organic Chemistry ทำาให้เบนผมจากความ

สนใจในเรื่องแพทย์มาเป็นเรื่องของ Chemistry ถามว่าถ้าอาจารย์สตางค์ไม่ใช่คนสอน 

Organic Chemistry ผมจะสนใจหรือไม่ ถ้าไม่ได้เรียนกับอาจารย์ ผมอาจจะไม่สนใจ...”

 ด้วยความที่นักเรียนเก่ง	ๆ	สมัยนั้นนิยมเรียนแพทย์หรือวิศวะ	อาจารย์สตางค์

จึงไปเลือกเอาจากเด็กในกลุ่มพวกนี	้ซึ่งมีความพร้อมด้านสติปัญญาอยู่แล้ว	ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ	ดร.วิสุทธิ์	ใบไม	้เล่าไว้ว่า
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 “...คนเก่งต้องเรียนวิทยาศาสตร์ จะสร้างนักวิทยาศาสตร์โดยเอาคนธรรมดามา

เรียนไม่ได้ อาจารย์จึงไปเลือกเอาจากพวกแพทย์ พวกวิศวะ อาจารย์หาช้างเผือกใน

กลุ่มช้าง คัดมาแล้วว่านี่คือกลุ่มช้าง ไปควานหาเอาในกลุ่มช้างย่อมมีช้างเผือก...”

เป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา

 อาจารย์สตางค์เป็นที่เลื่องลือถึงความมีระเบียบ	จนลูกศิษย์หลายคนมองว่าท่าน

เป็นคนดุ	 ซึ่งแท้จริงเป็นเพราะท่านมีความใส่ใจในทุกสิ่งและเป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์ทุกคน

รวมไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

	 ความเป็นคนละเอียดของท่านถูกเล่าผ่าน	 อาจารย์วิภาวรรณ	 มนุญปิจุ	 อดีต

หัวหน้าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร	์ (ห้องสมุดสตางค	์ มงคลสุข	 ในปัจจุบัน)	 ว่าท่านกำาชับ

หนักหนาว่าให้ทำาห้องสมุดให้ดีและมีมาตรฐานเหมือนอย่างต่างประเทศ	โดยเฉพาะความ

สะอาดเรียบร้อย	ถึงขนาดเคยลงมือทำาความสะอาดห้องน้ำาให้ดูเป็นตัวอย่าง

 “...ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างท่านก็ให้การสนับสนุนและให้กำาลังใจตลอด ท่านเคย

ลงมือทำาความสะอาดห้องน้ำาให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นที่ประทับใจมาก คนทำาความสะอาด

ของห้องสมุดก็เลยต้องทำาอย่างที่อาจารย์ทำาให้ดูทุกครั้งไป จะมีที่ไหนบ้างที่คณบดีมา

ทำางานแบบนี้ให้ดูเป็นแบบอย่าง...”

 คุณบุญช่วย	มาลัยวรรณ	อดีตพนักงานห้องทดลอง	ภาควิชาเคม	ีได้เล่าถึงความ

ประทับใจต่ออาจารย์สตางค์ไว้เช่นกัน

 “...ตอนมาทำางานใหม่ ๆ ยังได้ค่าจ้างรายวัน อาจารย์ก็มาพูดคุยให้กำาลังใจ 

บอกว่าขยันทำางานนะ อีกหน่อยก็จะได้บรรจุ อาจารย์ไม่ถือตัวเลย สอนเราทุกอย่าง ท่าน

ทำางานละเอียดและเรียบร้อยมาก อาจารย์รุ่นหลังก็มักจะถามว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์

สตางค์เหรอ เราก็บอกอย่างภูมิใจเลยว่าใช่ค่ะ...”

วันแห่งการสูญเสีย

 วันที่	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2514	เหมือนดังสายฟ้าฟาดลงมากลางใจของชาวคณะ

วิทยาศาสตร์ทุกคน	 ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมอย่างกระทันหันของท่านอาจารย์สตางค์	

สร้างความตกใจให้กับทุกคน	 ในขณะนั้นท่านดำารงตำาแหน่ง	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล	 และตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งทั้งสอง
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สถาบันต่างกำาลังดำาเนินงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยไปอย่างรุดหน้า	 การจาก

ไปอย่างกระทันหันของท่านจึงส่งผลกระทบอย่างมาก

 “...ผมจำาได้ว่า วันที่อาจารย์สตางค์เสีย ดร.ดินนิ่ง เดินมาบอก พวกหัวหน้า

ภาควิชากับพวกอาจารย์ฝรั่งร้องไห้กันใหญ่ เพราะว่าเขาเสียเพื่อนที่สนิทมาก...” 

 ศาสตราจารย์	ดร.กอร์ดอน	บี.	เบลี่ย์	จากภาควิชาชีวเคมี	ของมูลนิธิร็อคกี้เฟล

เลอร์	ย้อนอดีตถึงวันแห่งความอาดูร

	 ความต้ังใจสุดท้ายของอาจารย์สตางค์	 คือความพยายามจัดต้ังคณะเกษตรศาสตร์	

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ ท่านได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

ในด้านเงินทุนและด้านวิชาการ	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างด	ีท่านได้เข้าพบนักวิชาการ

ชั้นนำาของประเทศญี่ปุ่นอีกหลายท่าน	 การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น	 ท่านได้เสนอเรื่อง

ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยไปยังรัฐบาลญี่ปุ่น	 พร้อมแผนผังบริเวณสถานที่

จัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์	แต่น่าเสียดายที่ท่านถึงแก่อนิจกรรมอย่างกระทันหันเสียก่อน

	 การสูญเสียท่านอาจารย์สตางค	์ จึงนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการการ

ศึกษาและวิทยาศาสตร์ของไทย	 แม้ท่านได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ	 แต่ท่านจะยังคงอยู่ในใจ

ของทุกผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 ในฐานะของพ่อ	 ในฐานะของอาจารย์	 และในฐานะของผู้วางรากฐาน

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่สำาคัญที่สุดท่านหนึ่งของประเทศไทยตราบจนทุกวันนี้
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 “อาจารย์สตางค์” ท่านเป็นครูโดยแท้ ท่านให้ความเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์

ทุกคนอย่างเสมอภาค	 ท่านถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มกำาลัง	 อีกทั้งยัง

ช่วยส่งเสริมให้ได้เล่าเรียนในระดับสูง	 มิใช่เพียงแต่ด้านการเรียนเท่านั้น	 แม้จะมีปัญหา

เดือดร้อนในเรื่องอื่นใดก็ตาม	ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธลูกศิษย	์ไม่ว่าท่านจะมีภาระงานมากมาย

เพียงใด	

	 คำาสอนบางส่วนของท่านอาจารย์คัดมาจากหนังสือรุ่น	และหนังสืออนุสรณ	์ของ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 โดยหวังว่าคำาสอนเหล่านี้	 จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้

ระลึกถึงความห่วงใยของท่านและนำาไปปฏิบัติตามให้บรรลุสมดังความตั้งใจของท่าน	 ซึ่ง

คำาสอนของท่านยังคงใช้ได้ดีเสมอ	แม้จะผ่านมานานเพียงใดก็ตาม

คำาสอนของ
อาจารย์สตางค์
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ขอให้นักศึกษาทั้งหลายประพฤติตน

เป็นผู้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของคณะฯ	และมหาวิทยาลัย	

เอาใจใส่ในการศึกษา	มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี	และมีความร่วมมือในกิจการต่างๆ

อันจะนำาประโยชน์ในทางที่ชอบมาสู่หมู่คณะของเรา

จากหนังสือ	อนุสรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	พ.ศ.	2504

	 ข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาทุกคนได้พึงระลึกไว้เสมอว่า	

	 ผู้ที่จะประสบความสำาเร็จในการงานต่อไปข้างหน้านั้นจะต้องเป็นผู้ซึ่ง

 1.	มีความรู้สูง	รู้แจ้งเห็นจริง

	 2.	มีมารยาทด	ีรู้จักสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร

	 3.	มีความตั้งใจจริงในการทำางานตามหน้าที่ของตน

	 4.	มีสุขภาพดี

	 5.	มีศีลธรรมและความยุติธรรมประจำาใจ

	 ขออวยพรให้ศิษย์รักทุกคน	จงประสบแต่ความสุขและความเจริญ

	 ทั้งในชีวิตการงานและส่วนตัว

จากหนังสือ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	พ.ศ.	2504
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ขอให้ศิษย์ที่รักทุกคน	ฝึกตนเป็นกำาลังที่ดีของชาติต่อไป

จากหนังสือ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	พ.ศ.	2505

ขอให้นักศึกษาทุกคนรักความสามัคคี
ความขยันหมั่นเพียร	ความเป็นผู้มีมารยาทดีงาม

จากหนังสือ	อนุสรณ์เตรียมแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	2507-2508
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	 ความเจริญของสถาบันการศึกษาจะก้าวหน้าไปได้ไกลเพียงไร	 ย่อมขึ้นอยู่กับสติ
ปัญญาความรอบรู้ที่จะผลิตผลงานของบุคคลในสถาบันนั้น	 การมีตึกทดลองใหญ่โต	 มี
เครื่องมือทดลองพร้อมบริบูรณ์นั้นปราศจากความหมาย	 ถ้าบุคคลผู้ที่อยู่ใช้นั้นมือไม่ถึง	
ข้อสังเกตที่อาจารย์ต้องการจะกล่าวเพื่อเตือนสติลูกศิษย์รักทุกคนถึงความบกพร่องก็คือ

 1.	 เรียนกันแบบเล่นๆ	 ไม่เอาจริงเอาจัง	 ต่อไปจะติดนิสัยและทำาให้เป็นผลเสีย
ต่อความเจริญของบ้านเมือง	 เพราะมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตบุคคลชั้นมันสมองของ
ประเทศ	 แต่ถ้าบุคคลที่ผลิตออกมา	 มีลักษณะทำางานไม่เอาจริงเอาจัง	 โง	่ ก็นับว่าเป็น
กรรมของบ้านเมืองจริงๆ

 2.	 ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก	 ขอให้เลิกเสีย	 ขณะที่กำาลังศึกษาอยู่ด้วยกันในที่แห่ง
เดียวกันนี้เป็นโอกาสอันดีที่สุด	 ที่จะมีเพื่อนที่ดีในสาขาวิชาอาชีพต่างๆ	 กัน	 ถ้ามัวแบ่ง
พรรคแบ่งพวกหรือตีกันต่อไป	 เมื่อออกไปประกอบอาชีพจะรู้สึกเสียใจ	 เพราะการทำางาน
ให้สำาเร็จในเมืองไทยเรานั้น	 ย่อมอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส่วนใหญ่คนที่
ปราศจากเพื่อน	จะทำางานใหญ่ไปไม่ได้ผลเลย

 3.	ความมีระเบียบ	วินัย	 รู้สึกว่าแย่มาก	สังเกตได้ในห้องสอนวิทยาศาสตร	์ เช่น	
โต๊ะทดลองสกปรก	มือไม้เปียกเลอะเทอะ	แต่ยังนั่งทำาการทดลอง	สัญลักษณ์แบบนี้เหมาะ
ที่จะเป็นกรรมกรมากกว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์

 ขอเตือนในเรื่องนี้เสียแต่บัดนี้	 เพราะปีหน้าเราจะย้ายไปอยู่ที่ตึกใหม่ของคณะ	
หน้ากระทรวงอุตสาหกรรม	จะไปทำาสกปรก	เช่น	 โยนก้นบุหรี่	 เศษกระดาษ	ฯลฯ	ลงกับ
พื้นไม่ได้เป็นอันขาด	ต่อไปทางคณะฯ	จะมีอาจารย์ฝรั่ง	ทั้งอเมริกัน	อังกฤษ	ออสเตรเลีย	
เยอรมัน	 มาอยู่มาก	 ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด	 ต้องทำาให้สถานศึกษาของเราเชิด
หน้าชูตา	 อย่าให้เขากลับไปแล้วเอาไปสวดว่า	 สถานที่สกปรกและนักศึกษาชอบเอาแต่
เรื่องสนุกเฮฮา	แต่กับการเรียนไม่เอาถ่านเลย	

จากหนังสือ	วิทยาศาสตร์การแพทย์อนุสรณ์	พ.ศ.	2509
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ในความทรงจำา
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รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2558-ปัจจุบัน)

บรรณาธิการบริหาร

 ผมได้เรียนรู้เรื่องราวของท่านศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข จากสาม

ทางหลัก	 ได้แก	่ จากคำาบอกเล่าของมารดา	 ซึ่งเป็นอาจารย์รุ่นแรกของคณะวิทยาศาสตร์	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณ	ีเลิศศิริ	ผู้ล่วงลับไปแล้ว)	จากคำาบอกเล่าของท่านอาจารย์ผู้ใหญ่

หลาย	ๆ	ท่าน	โดยเฉพาะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.	นพ.พรชัย	มาตังคสมบัต	ิและ

เอกสารที่มีการตีพิมพ์ต่าง	ๆ	จึงทำาให้ผมเคารพในความสามารถเชิงวิชาการและความเป็น

ผู้บริหาร	 ความเป็นผู้นำาที่รักองค์กรและลูกน้อง	 ความเป็นครูที่ส่งเสริมลูกศิษย์ให้ได้ด	ี

ที่สำาคัญคือวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์สตางค์มาโดยตลอด	 เมื่อตัวผมได้มีโอกาสมาทำา

หน้าที่คณบด	ี ก็ยิ่งเห็นชัดถึงวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์สตางค	์ ที่ได้สร้างคุณูปการก่อให้

เกิดการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของไทยในเวลาหลายทศวรรษต่อมา	 ซึ่งเป็นกำาลังใน

การพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ที่ดีจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

ในภายหน้า	กาลเวลาจะพิสูจน์ให้เห็นถึงผลกระทบที่ดีจากวิสัยทัศน์นั้นในอนาคต

	 ผมขอกราบสักการะคุณความดีของท่านอาจารย์สตางค์	 ด้วยความเคารพเป็น

อย่างยิ่ง
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 วันที่ 6 กรกฎาคม 2514 เป็นวันที่ดิฉันและลูก ๆ รวมทั้งญาติมิตรทั้งหลาย

จะลืมเสียมิได้	 เป็นวันที่ดิฉันได้รับความทุกข์อย่างสูงสุดระคนความเศร้าสลด	 เสียใจ	

เสียดายอย่างใหญ่หลวง	 เพราะเป็นวันที่คุณสตางค์ได้จากไปอย่างกระทันหันเกินความ

คาดฝัน	 เกินกว่าจิตใจดิฉันที่ยึดเหนี่ยวในตัวคุณสตางค์ตลอดมา	 จะยอมรับรู้ในข่าว

มรณกรรมของคุณสตางค์ครั้งนี้ได้

	 คุณสตางค์เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดี	 เทอดทูน	 เคารพในองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	อย่างสูงสุด	และสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณเหนือสิ่งใด

	 คุณสตางค์เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีคุณทั้งในด้านการ

งานและส่วนตัว	 ได้บำาเพ็ญกุศลและช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่	 เด็ก	 ปรารถนาให้ทุกคน

ประสบความสำาเร็จ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาและการงานเท่าที่ตนจะสามารถ

ช่วยได้	 ด้านการงานเคยปรารภให้ฟังอยู่เสมอ	ๆ	 เช่นงานที่ได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค	์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 คุณสตางค์ประสงค์ที่จะทำาให้ได้ถึง

ชั้นยอดเยี่ยม	 ให้ได้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 แต่ก็มีความกังวลห่วงใยในการดำาเนิน

งานตลอดจนครูบาอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองศูนย	์ คือที่ศูนย์อรรถกระวีสุนทรและศูนย์

ปัตตานี	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นนามที่ได้มาจากพระนามของสมเด็จ

พระราชบิดา	 ฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว	คุณสตางค์จึงมีความปีติโสมนัสอย่างยิ่งและมีกำาลังใจเพิ่มกว่าเก่าเป็นทวีคูณ	ในอัน

คุณยุพิน มงคลสุข (พ.ศ.	2470-2556)
ภริยาของท่านอาจารย์สตางค์

หมายเหตุ:	การสะกดคำาในบทความน้ี	เป็นไปตามต้นฉบับ
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ที่จะพยายามดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ยอดเยี่ยมถึงที่สุด	 ได้เคยเล่าให้ดิฉันฟังว่า

กำาลังเริ่มตั้งคณะเกษตรศาสตร์	 และประเทศญี่ปุ่นได้รับข้อเสนอการขอความช่วยเหลือ

สำาหรับโครงการนี้ไปแล้ว	 นอกจากนี้ยังกำาลังวางแผนงานทางด้านแพทยศาสตร์อยู	่ แผน

งานทั้งหลายนี้ถ้าจะให้สำาเร็จสมบูรณ์และมั่นคงก็จะต้องใช้เวลาถึงสิบป	ี สำาหรับที่คณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	นั้นมีความสบายใจแล้ว	เพราะมีคณะอาจารย์ผู้ร่วมงาน

ที่มีความสามารถ

	 คุณสตางค์เป็นสามีที่ดียิ่ง	เป็นพ่อที่เป็นที่รักที่เคารพของลูก	เป็นที่พึ่งทั้งทางกาย

ทางใจของลูก	ๆ	และของดิฉันตลอดมา	ในชีวิตของดิฉันจะหาใครประเสริฐเท่าคุณสตางค์

ไม่ได้อีกแล้ว	คุณความดีที่คุณสตางค์ได้บำาเพ็ญมาชั่วชีวิตจะฝังอยู่ในจิตใจของดิฉันและ

ลูก	ๆ	ตลอดไป

	 ขอให้ผลอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่คุณสตางค์ได้บำาเพ็ญไว้	 และที่บรรดาอาจารย์

ญาติมิตร	ศิษย	์นักศึกษาทั้งหลายได้ร่วมบำาเพ็ญกุศลศพของคุณสตางค์ครั้งนี	้จงเป็นปัจจัย

ส่งเสริมให้คุณสตางค์ประสบแต่ความสุขสงบในสัมปรายภพด้วยเถิด	 และหากคุณสตางค์

ทราบด้วยญาณวิถีใดๆ	 ก็คงจะมีความโสมนัสซาบซึ้งในความร่วมมือร่วมใจของบรรดา

ญาติมิตร	อาจารย	์ศิษย์	นักศึกษา	อย่างหาที่สุดมิได้

เรียบเรียงจาก:	คำาไว้อาลัย.	ใน	อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ 

      มงคลสุข.	กรุงเทพฯ	:	อักษรเจริญทัศน์,	2514.
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 ผมได้เห็นคุณพ่อมาทำางานท่ีคณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลาต่อเน่ืองกันมา ผมได้

เห็นท่านทำางานในห้อง	Lab	ทำางานบริหารในห้องทำางานของท่าน	ซึ่งในห้อง	Lab	ท่านก็

เคยสอนอะไรนิดๆ	หน่อยๆ	เกี่ยวกับวิชาเคมี	เอาอะไรๆ	มาผสมกัน	ก็จะมีปฏิกิริยา	เกิด

เป็นการเปลี่ยนส	ีเกิดเป็นการผลิตเป็นแก๊สอะไรขึ้นมา	เป็นสิ่งที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆ	ในขณะที่

เป็นเด็ก

	 ท่านค่อนข้างจะขยันมาก	 เพราะวันเสาร์-อาทิตย์ก็มีเด็กมาเรียนพิเศษกับท่าน	

มาหลายระดับ	 ตั้งแต่ติวเข้ามหาวิทยาลัยหรือเป็นนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยรุ่นปีแรกๆ	

ส่วนมากก็เป็นลูกของพรรคพวกเพื่อนฝูง	 หรือที่ฝากมาช่วยให้ท่านสอนพิเศษ	 ซึ่งงานของ

ท่านมีค่อนข้างมาก	มีทั้งงานบริหาร	งานวิจัย	เสาร์	อาทิตย	์แต่ท่านก็ยังแบ่งเวลามาสอน

พิเศษให้เด็ก

	 ย้อนกลับไปความคิดของคุณพ่อนับว่าล้ำายุคมาก	 ตอนนี้เราบอกว่าวิทยาศาสตร์

ต้องตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม	แต่คุณพ่อทำามาก่อนแล้ว	ท่านพูดเสมอว่าต้องมุ่งทำางาน

วิจัยให้เป็นเลิศ	 แล้วเอางานวิจัยไปสนับสนุน	 ไม่ใช่ทิ้งงานวิจัยแล้วไปทำาแต่อุตสาหกรรม	

ต้องทำาคู่กัน	 สมัยก่อนมหาวิทยาลัยเน้นสอนอย่างเดียว	 แต่คุณพ่อทำาวิจัยควบคู่ไปด้วย	

ฉะนั้นแนวคิดในสมัยนี้ได้เกิดขึ้นมาก่อนที่คณะวิทยาศาสตร์เมื่อหกสิบปีที่แล้ว

	 ตอนนั้นมีบริษัทโฟร์โมสต	์บริษัทผงชูรส	บริษัทอาหารต่างๆ	มาปรึกษา	เหมือน

ในสมัยนี้	 เมื่อก่อนอาจจะยังไม่พร้อม	 การไปสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ด	ี แต่ก็

อาจจะไม่ได้ช่วยยกระดับงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 เพราะอุตสาหกรรมก็จะต้องการ

products	 ไม่ใช่ต้องการเหมือนอย่างวิทยาศาสตร์ที่ต้องการรู้ลึกซึ้งกว่า	 ภาคอุตสาหกรรม

เริ่มสนใจงานวิจัยเมื่อไม่นานมานี	้ แต่ก่อนมุ่งผลิต	 Products	 พอโตเต็มที่ก็ถึงจุดที่จะทำา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2550-2554	และ	2554-2558)

บุตรชายคนเดียวของ	“อาจารย์สตางค์”



100 ปี ชาตกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

วิจัยเอง	 เพราะมันซื้อไม่ได้แล้ว	 ถ้าเขาเห็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เขาได้เขาก็ซื้อมาก่อน	

เมื่อถึงจุดที่ซื้อไม่ได้แล้วก็ต้องวิจัยเอง	 แต่คนเรียนวิทยาศาสตร์ในบ้านเรามีสักเท่าไหร	่

งานที่ทำาออกมาก็ถูกวิจารณ์ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้	 ทั้งที่จริงมันคือรากฐาน	 ไม่มีรากฐาน

แล้วจะพัฒนาไปทางไหนได	้ซึ่งทั้งหมดที่ทำากันทุกวันนี้	คุณพ่อทำามาตั้งนานแล้ว

	 อาจารย์ต้องทำาวิจัย	ต้อง	Update	ตัวเองด้วยการทำาวิจัย	ถ้าสอนพื้นฐานปีแรกๆ	

ก็ไม่มีปัญหา	แต่เมื่อสอนในระดับที่สูงขึ้นก็ต้อง	Update	ตัวเอง	ทำาวิจัย	ทดลอง	จะอ่าน	

งานวิจัยอย่างเดียวไม่พอ	แต่ละปีมีงานวิจัยเป็นพันเป็นหมื่น	ทั้งดีและไม่ด	ีหากมีประสบ-

การณ์ก็จะช่วยได้มาก

	 คุณพ่อจะเคารพและกตัญญูต่อครูบาอาจารย์มาก	ตอนตั้งคณะใหม่	ๆ	ก็เชิญ

อาจารย์ของท่านมาช่วยสอน	แม้จะจบมาทางวิทยาศาสตร์ท่านก็ยังเคารพและปฏิบัติตาม

ธรรมเนียมประเพณ	ี ไหว้ศาล	 ไหว้เจ้าที่	 ท่านก็ทำา	 ไม่ใช่ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วจะ

ละทิ้ง	 ธรรมเนียมเหล่านี้เป็นการสอนทางอ้อมให้เรารู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณ	 ซึ่งคุณพ่อให้

ความสำาคัญมาก

เรียบเรียงจาก:	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ศกรณ์	มงคลสุข.	สัมภาษณ์, 12	กุมภาพันธ์	2562.
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 ... อาจารยส์ตางค์เกง่มาก ผมประทับใจมาก คนทีร่กัอาจารยส์ตางคม์ากทีส่ดุ

ก็คงเป็น	ดร.ดินนิ่ง	หัวหน้าของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ในตอนนั้น	ดร.ดินนิ่ง	ไม่ทำาอะไรโดย

ไม่ปรึกษาอาจารย์สตางค์ก่อน	

	 ผมจำาได้ว่าวันที่อาจารย์สตางค์เสีย	 ดร.ดินนิ่ง	 เดินมาบอกพวกหัวหน้าภาควิชา

กับพวกอาจารย์ฝรั่ง	 ข้างบนร้องไห้กันใหญ่เพราะว่าเขาเสียเพื่อนที่สนิทมาก	 เขานับถือ

อาจารย์สตางค์มาก	แล้วผมก็รู้ว่า	มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เชื่อถืออาจารย์สตางค	์ปกติเขาจะ

ไม่ลงทุนกับใครมากขนาดนั้น	แต่นี่เขาให้ในนามอาจารย์สตางค์คนเดียว...

เรียบเรียงจาก:	ศาสตราจารย์	ดร.กอร์ดอน	บี.	เบลีย์.	สัมภาษณ์, 2548.

ศาสตราจารย์ ดร.กอร์ดอน บี. เบล่ีย์
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์	อาจารย์ประจำาภาควิชาชีวเคมี	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	2505-2516



100 ปี ชาตกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

 ...ผมร่วมทำางานกับท่านอาจารย์สตางค์มาต้ังแต่แรกเร่ิมก่อสร้างคณะฯ จาก

บริเวณถนนศรีอยุธยา	จนกระทั่งย้ายมาที่ถนนพระรามที่	 6	ท่านเป็นบุคคลที่น่านับถือ	

เอาใจใส่	 ให้การดูแลลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเป็นอย่างด	ี ท่านมีกลยุทธ์ในการพูด	 การเจรจา	

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายไม่ว่าจะเรื่องใดๆ	 ชีวิตของท่านน่าสรรเสริญอย่างยิ่ง	 ท่าน

บำาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น	ต่อการศึกษา	ต่อประเทศชาติ	และงานวิจัย	ซึ่งคงเห็น

แล้วว่าปัจจุบันการทำางานวิจัยมีความสำาคัญมากเพียงใด	ทุนวิจัยที่หามาท่านก็มิได้ทำาเพื่อ

งานวิจัยของท่านฝ่ายเดียว	 ท่านยังเผื่อแผ่ให้งานวิจัยสาขาอื่นด้วย	 สมเป็นนักวิชาการ

อย่างแท้จริง	 ไม่ใช่ทำาเพื่อส่วนตัว	 ท่านไม่เคยคิดเรื่องชื่อเสียง	 ตั้งแต่อยู่กับท่านมาไม่เคย

ได้ยินท่านพูดถึงเลย	แต่ชื่อเสียงที่มานั้นมาจากตัวท่านเองที่ไม่เคยเห็นแก่ตัว

	 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของอาจารย์สตางค์	 ได้ทำางานอย่าง

สบายใจมาตลอด	ทำาให้ทำางานได้อย่างไม่เบื่อหน่าย	เพราะว่าท่านให้ความสนิทสนมและ

ไว้วางใจเป็นอย่างดี	 ให้ความยกย่องในหน้าที่การงาน	 ให้คำาสั่งสอนอย่างอาจารย์ที่พึงมี

ต่อศิษย์	อาจารย์สตางค์จึงเป็นบุคคลที่ผมยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน...

เรียบเรียงจาก:	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.	น.ต.กำาจร	มนุญปิจุ	ร.น.	ราชบัณฑิต.	สัมภาษณ์, 

	 					10	สิงหาคม	2548.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. น.ต.กำาจร มนุญปิจุ ร.น. ราชบัณฑิต (พ.ศ.	2469-2556)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2514-2518)
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 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ที่พูดตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมให้

เสียเวลา	 ดีก็บอกว่าด	ี ไม่ดีก็บอกว่าไม่ด	ี ไม่เกรงใจใครในเรื่องงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วน

รวมและแก่ประเทศชาติ	 ความซื่อและตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละเป็นที่สพอารมณ์และ

เจตนาของบรรดาชาวต่างประเทศที่ได้คบสมาคมกับ	 ดร.สตางค์	 อาท	ิ ผู้แทนของ	 Ford	

Foundation	และ	Rockefeller	Foundation	จนถึงกับทุ่มเทเงินทองอย่างมหาศาลมาช่วย

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 และต่อมาเป็น

มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน	

	 ความเมตตากรุณา	 เป็นนิสัยประจำาใจของ	 ดร.สตางค์	 สมกับที่ข้าพเจ้าได้ยิน

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ปัจจุบันได้กล่าวว่า	 “คนต่างกับสัตว์ก็เพราะ คนมีความเมตตา

กรุณา” ฉะนั้นถ้าใครขาดความเมตตากรุณาก็จะไม่ผิดอะไรกับสัตว	์ดร.สตางค์ได้ช่วยเหลือ

นิสิต	นักศึกษาตลอดมา	ปากก็ว่ากล่าวต่าง	ๆ	นานาแก่ผู้ที่ไม่เอาไหนและเรียนไม่ดี	แต่ก็

เพื่อเป็นการสั่งสอนไปในตัว	 ในใจจริงนั้นพร้อมเสมอที่จะเอ็นดูกรุณาช่วยเหลือลูกศิษย์

และลูกน้องเสมอ	ลูกศิษย์ที่พลาดพลั้งนิด	ๆ	หน่อย	ๆ	ก็จะไม่เหี้ยมโหดเอาตกหรือไล่ออก

เหมือนกันอาจารย์บางท่าน	 เปิดโอกาสให้แก้ตัวหรือไม่ก็ช่วยเหลือเอาไว้เสมอ	 เป็นการ

สร้างกุศลกรรม	ลูกศิษย์คนไหนเรียนด	ีก็พยายามช่วยเหลือให้มีโอกาสได้รับทุนไปเรียนต่อ

ณ	ต่างประเทศและสนับสนุนให้เรียนถึงขั้นปริญญาเอก	Ph.D.	เมื่อกลับมาแล้ว	ไม่มีที่อยู่

อาศัยก็พยายามช่วยเหลือให้พักอยู่ในคณะก่อน	 จนกว่าจะหาที่อยู่โดยลำาแข้งได้	 นี่แหละ

เป็นการช่วยเหลือด้วยใจจริงกอปรด้วยเมตตาจิต	 ทำาให้อาจารย์นั้น	 ๆ	 กลับมาทำางานให้

ด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ	 ซึ่งเป็นผลดีต่อการศึกษาและต่อประเทศชาติโดย

ปริยาย	

ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล (พ.ศ.	2450-2530)	
อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

อาจารย์ของท่านอาจารย์สตางค์

หมายเหตุ:	การสะกดคำาในบทความน้ี	เป็นไปตามต้นฉบับ
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	 วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าไปในห้องของ	ดร.สตางค	์ณ	ตึกวิทยาศาสตร์การแพทย์เก่า

ข้างโรงพยาบาลสงฆ์	ข้าพเจ้าได้พบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมาหาข้าพเจ้าที่จุฬาฯ	มาขอ

เงินใช้อยู่เสมอ	 ๆ	 เพราะพ่อของเขาเคยเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้าตอนเป็นเด็ก	 แต่มาเห็นที่

ห้อง	Lab	ติดกับห้องของ	ดร.สตางค	์จึงถามว่ารู้จักเด็กคนนี้ด้วยหรือ	ได้รับคำาตอบว่าเด็ก

คนนี้จน	 จึงช่วยเหลือจ้างให้มาล้างขวดล้างเครื่องแก้วทดลองวิทยาศาสตร์ในห้อง	 Lab	 นี่

เป็นการแสดงออกมาของความเมตตากรุณาที่มีต่อคนจน	 คุณธรรมอันดีอย่างหนึ่งของ	

ดร.สตางค์	 คือความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้มีพระคุณและต่อบรรดาครูอาจารย์	 คุณธรรม

อันสูงส่งนี้แหละเป็นกรรมดีที่	ดร.สตางค์	ได้สร้างไว้	กุศลกรรมจึงได้บรรดาลให้ผู้ประกอบ

กรรมดีอันนี้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองและลาภยศเห็นทันตา	 ดร.สตางค์	 ได้เลื่อนตำาแหน่ง

หน้าที่ราชการอย่างรวดเร็ว	ได้เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้เป็น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้รับพระราชทานสายสะพายชั้นประถมาภรณ์

ช้างเผือก	ได้รับพระราชทานตราทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ	ในปีนี้	

	 ดร.สตางค์	 ได้ดีแค่ไหนก็ไม่เคยลืมตัว	 ไม่เคยดูถูกดูแคลนผู้อื่น	 ไม่เคยเย่อหยิ่ง

อหังการต่อบรรดาครูอาจารย์เก่า	ๆ 						ไม่เคยนึกว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษกว่าผู้อื่น	ตอนที่มีข่าว

ครึกโครมในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เรื่องรับนักศึกษา

บางคนเข้าเรียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูก	 ๆ	 ของหมอและผู้มีคุณต่อมหาวิทยาลัยและ

ประเทศชาตินั้น	ดร.สตางค	์ได้แถลงอย่างตรงไปตรงมาให้บรรดานักศึกษาทราบว่ากระทำา

ไปเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้น	ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งมาก

ไม่ทราบว่าจะมีใครรู้สึกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าบ้าง	 คงจะมีไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี

ความนับถือและเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา	 ความดีงามอันนี้ที่ทำาให้ล้นเกล้ากระหม่อมทั้ง

สองพระองค์ทรงโปรด	 ผู้ใหญ่ในวงราชการและเพื่อนฝูงรักใคร่ชอบพอ	 ตลอดจนกระทั่ง

บรรดาอาจารย์และลูกศิษย์	 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์รักใคร่และเคารพนับถือมาก

เรียบเรียงจาก:	คลุ้ม	วัชโรบล.	(2514).	แด่ศิษย์และเพื่อนรัก.	ใน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

      หน้า	31-34.	กรุงเทพฯ:	กรุงสยามการพิมพ์.
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 ...ช่วงที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้หน่ึงเทอมก็มีความประทับใจอาจารย์สตางค์

มาก	เพราะในช่วงที่เรียนวิชา	Organic	Chemistry	กับอาจารย์	อาจารย์เป็น	Lecturer	ที่

เป็นระเบียบมาก	 คือ	 อาจารย์จะสอนเล็คเชอร์โดยการบอกให้จด	 พอถึง	 Structure	

อาจารย์ก็จะเขียนบนกระดานให้ดู	 เล็คเชอร์ของอาจารย์จะเต็มไปด้วยสาระและก็เป็น

ระเบียบ	 แล้วก็เข้าใจง่าย	 เมื่อมาเป็นลูกน้อง	 มาเป็นอาจารย์ผู้น้อยในบังคับบัญชาของ

อาจารย์สตางค	์ ก็ประทับใจว่าอาจารย์เป็นบุคคลที่มีความเมตตากรุณาอย่างสูงต่อผู้ใต้

บังคับบัญชา	อย่างเมื่อตอนคณะฯ	ทำาพิธีเปิดตึก	พระเจ้าอยู่หัวฯ	จะเสด็จมาทำาพิธี	ตอนนั้น

ก็เพิ่งจบมาใหม่	ก็คงจะยังเด๋อ	ๆ	ด๋า	ๆ	อยู่	อาจารย์คงเห็นความอึดอัด	อาจารย์บอก	

“เธอไม่ต้องไปแต่งชุดไทยมานะ แต่งชุดธรรมดานี่แหละ simple simple แหละดี”	 ซึ่งก็

ประทับใจมากว่าอาจารย์มีคำาแนะนำาให้แก่ผู้น้อยเสมอ...

เรียบเรียงจาก:	รองศาสตราจารย์	ดร.ช่อฟ้า	ทองไทย.	สัมภาษณ์,	2548.

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่อฟ้า ทองไทย
อาจารย์ประจำาภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นแรกของคณะวิทยาศาสตร์
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 เป็นท่ีทราบกันดีคือท่านอาจารย์สตางค์มีบุญคุณต่อการศึกษาของประเทศชาติ

มากมายมหาศาล	ตามที่ลูกศิษย์หลายคนได้บรรยายไว้แล้ว	พวกเราต่างได้รับอานิสงส์จาก

การทำางานเพื่อประเทศชาติของท่านโดยทั่วกัน	ข้าพเจ้ามีโอกาสเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์-

การแพทย์ในป	ีพ.ศ.	2509-2511	โดยท่านเป็นผู้สอนวิชา	Organic	Chemistry	I	และ	II	ใน

ชั้นปีที	่1	และ	2	ต่อมาในป	ีพ.ศ.	2514	ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่

คณะวิทยาศาสตร์อีก	และบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่อาย	ุ25	ปี	ได้ทำางานจนถึงอายุ	65	ป	ี

และทำางานหลังเกษียณต่อ	 จนลูกศิษย์ปริญญาเอกสำาเร็จการศึกษาทุกคน	 รวมทั้งสิ้นได้

ทำางานในคณะวิทยาศาสตร์มาแล้ว	 45	 ป	ี ขณะรับราชการได้สานต่อการดูแล	 นศพ.ของ

ท่านมาโดยตลอด	 โดยเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่าง	 ๆ	 รวม	 5	 ชมรม	 และ	 พ.ศ.	

2562	ข้าพเจ้ายังได้เปิดวิชาเลือกเสรีให้	นศพ.	ชั้นปีที่	1-3	ได้เลือกเรียนทั้งหมด	10	วิชา	

ท่านมีบุญคุณต่อพวกเราทุกคนมากมายจนไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมด

	 ตามที่มีผู้สอบถามถึงการศึกษาของท่านในปฐมวัยนั้น	ข้าพเจ้าได้เดินทางกลับไป

ที่บ้านเกิดที่	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุร	ีหลายครั้ง	 เพื่อสอบถามและเก็บข้อมูลจากบรรดาญาติ

พี่น้องและคนรู้จักที่นั่น	เช่น	นอ.พยง	บุญศิร	ิปัจจุบันอายุ	91	ปี	(พ.ศ.	2562)	และคุณครู

สำาเนา	 บุญศิริ	 อายุ	 86	 ปี	 ทั้งสองท่านยังแข็งแรง	 ขับรถด้วยตนเอง	 ได้จดบันทึกคำาบอก

เล่าของคุณพ่อคือ	 นายสมบัต	ิ วนิชานนท์	 ซึ่งเดินทางมาศึกษาที่บางกอก	 (กรุงเทพ)	 โดย

มีท่านอาจารย์สตางค์เป็นพี่เลี้ยงและเดินทางไป-กลับพร้อมท่านทุกครั้ง	 สมัยที่ท่านเป็น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 (พ.ศ.	 2501-2511)	 ชาว	อ.ท่าใหม่	 เรียกคณะวิทยา-

ศาสตร์การแพทย์ว่า	“คณะอาจารย์สตางค์”	เมื่อท่านกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด	คนที่นั่นจะพูด

ว่า	“อาจารย์สตางค์มากับคุณยุพิน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร	์ 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2544-2548)
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	 พ.ศ.	 2494-2500	 ท่านเป็นอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแพทย-

ศาสตร์	 เป็นเหตุให้คุณแม่สั่งให้ข้าพเจ้าสอบเข้าเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์	 โดยหวังว่าท่าน

จะช่วยดูแลได้บ้าง	 ท่านอาจารย์เกิดเมื่อ	 พ.ศ.	 2462	 สมัยรัชกาลที	่ 6	 ที่หมู่บ้านปากน้ำา

แขมหน	ู ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมง	และไม่มีน้ำาจืดใช้	 ต้องนำาเรือไปตักน้ำาจืดมาจากลำาโขง	

การศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยของท่าน	สรุปได้ดังนี้

	 พ.ศ.	2469-2472	(สมัยรัชกาลที	่7)	ท่านเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-4	ที่	โรงเรียน

วัดตะกาดเง้า	หมู่บ้านปากน้ำาแขมหนู	บ้านเกิดของท่าน	ชาวบ้าน	ต.ตะกาดเง้า	 สามารถ

เดินทางมาที่ตลาด	อ.ท่าใหม่	ได้สองทาง	ทางแรกคือเรือ	3	แจว	ใช้เวลาประมาณ	2	ชั่วโมง

ครึ่ง	 ทางที่สองคือเดินทางลัดมาตามคันนาใช้เวลาเท่ากัน	 ต่อมาอีกหลายปีจึงมีเรือยนต์

แล่นระยะทางประมาณ	10	กิโลเมตร	ค่าโดยสาร	1	บาท

	 พ.ศ.	2473-2475	ท่านเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3	ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 

อ.เมือง	 จ.จันทบูรณ์	 เดินทางจากตลาด	 อ.ท่าใหม่	 เดินเท้าไปตามทางลัดประมาณ	 11	

กิโลเมตร	 ท่านพักที	่ วัดจันทนาราม	 ใกล้กับแม่น้ำาจันทบุรี	 เดินทางไปโรงเรียนใช้เวลา	 10	

นาท	ีวันศุกร์ถ้าจะกลับบ้านก็ต้องเดินเท้ากลับ	เมื่อสอบไล่จบชั้น	ม.3	แล้วต้องมาเรียนต่อ

ที่บางกอก	ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของท่านไม่เห็นด้วย	เพราะต้องการให้เริ่มอาชีพชาวประมง	

การเจรจาหลายครั้งไม่สำาเร็จ	 การเดินทางมาเรียนที่บางกอกไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะไม่มี

ญาติอยู่ที่นั่นเลย

	 เดอืนกมุภาพนัธ	์				พ.ศ.				2476							ทา่นสามารถแกไ้ขปญัหาเรือ่งไดส้ำาเรจ็	โดยเดนิทาง

โดยเรือจากบ้านเข้ามาในคลองท่าใหม่	มาถึงบ้านท่าเรือของตระกูลวนิชานนท์	ท่านเข้า

มาพบคุณปู่และคุณย่าของข้าพเจ้าคือ	 นายเองฉวน	 วนิชานนท์	 และนางบุญปลอด	

วนิชานนท์	แล้วเจรจาขอให้ช่วยเหลือ	 “ป้าช่วยพูดให้ผมเรียนที เต๊กับแม๊ะเขาจะให้ออก

มาจับโป๊ะ”	คุณปู่และคุณย่าจึงเดินทางไปที่บ้านของนายแจ้งและนางไน้	มงคลสุข	คุณพ่อ

และคุณแม่ของท่านอาจารย์สตางค์ที่หมู่บ้านปากน้ำาแขมหน	ู เรือวิ่งจากคลองท่าใหม่ซึ่งมี

ลักษณะคดเคี้ยวตามธรรมชาติเข้าสู่คลองวังโตนด	 ซึ่งบานออกคล้ายทะเลสาบน้ำาเค็ม

ขนาดใหญ	่มีคลองเล็ก	ๆ 			เปิดเข้ามาหลายสาย	บ้านเกิดของท่านอยู่ทางซ้ายมือ	คลองใหญ่

นี้จะค่อย	ๆ	เรียวแคบลงก่อนที่จะเปิดออกสู่ทะเล	ปากทางออกมีขนาดแคบคล้ายคลอง
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อีกครั้งหนึ่ง	 	 	 ปัจจุบันมีสะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำาแขมหนูยาวประมาณ	 400	 เมตร	

เชื่อมสองฝั่งของทางออกสู่ทะเล	 โดยมีจุดชมวิวปากน้ำาแขมหนูอยู่ด้านทิศตะวันออก	 เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย	 เรือที่คุณปู่และคุณย่าโดยสารมาวิ่ง

เข้าเทียบท่าเรือส่วนตัวของบ้านริมคลองของคุณพ่อท่าน	อยู่ใกล้วัดตะกาดเง้าระยะทาง

ห่างจากกรุงเทพ	245	กิโลเมตร

	 การเจรจาเกิดข้ึนเม่ือคุณปู่และคุณย่าพยายามขอให้เด็กชายสตางค์ได้ไปเรียนต่อ

ที่กรุงเทพ	 โดยจะช่วยสนับสนุนการศึกษาต่อให้เป็นบางส่วน	 คุณปู	่ (นายเองฉวน	 วนิชา-

นนท	์ซึ่งเป็นมหาดเล็กของ	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา)	พาเด็กชาย

สตางค์เข้าบางกอกโดยเรือสมุทรของบริษัท	 East	 Asiatic,	 Denmark	 ออกจากท่าเรือที	่

ต.ท่าแฉลบ	 อ.เมือง	 จ.จันทบูรณ	์ บริษัทนี้มีเรือ	 3	 ลำา	 สำาหรับเดินทางจากจันทบูรณ์ไป

บางกอก	คือ	เรือนิภา	อ่างหิน	และภาณุรังษ	ีแต่ละสัปดาห์จะมีเรือไปบางกอกเพียง	1-2	ลำา

เท่านั้น	 เรือภาณุรังษีบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าจำานวนมากวิ่งออกจากท่าแฉลบเข้าสู่อ่าว

ไทยตอนบน	 เลี้ยวขวาใกล้จังหวัดระยอง	 มุ่งเข้าสู่ปากน้ำาจังหวัดสมุทรปราการ	 แล้ววิ่งไป

41

พ.ศ.	2473	ท่านอาจารย์สตางค์	เข้าเรียนชั้น	ม.1	ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	จ.จันทบูรณ์	 

อาคารไม้หลังแรก	ในหลวงรัชกาลที	่6	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่สมเด็จพระราชบิดา
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ตามแม่น้ำาเจ้าพระยาผ่านเขตยานนาวา	สาธร	บางรัก	แล้วเข้าจอดที่ท่าเรือราชวงศ์	คุณปู่

พาเด็กชายสตางค์ไปพักที่บ้านของหุ้นส่วนการค้าที่อยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ตลาดน้อย	

อ.สัมพันธวงศ์	ตรงข้ามกับปากคลองสาน	จึงหมดปัญหาเรื่องที่พัก

	 พ.ศ.	 2476-2481	 ท่านเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-8	 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย	 ท่านซื้อรถจักรยานมือสองเพื่อขี่ไปโรงเรียน	นักเรียนสวนกุหลาบสมัยนั้นต้องใส่

เสื้อนอกและสวมหมวก	 มีวันหยุดปีละสองครั้ง	 ครั้งละสองสัปดาห	์ ท่านจะไปรับคุณพ่อ

ของข้าพเจ้าซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	บางรัก	กลับไปจันทบุรีด้วยกันทุกครั้ง	การเดิน

ทางด้วยเรือใช้เวลา	 1	 วัน	 1	 คืน	 มีโลมาว่ายน้ำาไปข้าง	ๆ	 เรือให้เห็นทุกครั้ง	 พ.ศ.	 2479	

(สมัยรัชกาลที่	8)	ท่านเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	และต้องการสอบเข้าโรงเรียนนายเรือ	

ท่านสอบผ่านข้อเขียนแต่ตรวจร่างกายไม่ผ่านเพราะสายตาสั้น

	 พ.ศ.	2481	ท่านสอบเข้าเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ต้อง

แต่งชุดเยาวชนทหารตลอดปี	 คือสวมกางเกงขายาวสีขี้ม้า	 เสื้อนอกแขนยาว	 สวมหมวก

คาดสีแดง	พ.ศ.	2485	 เกิดน้ำาท่วมใหญ่ที่กรุงเทพ	ท่านต้องย้ายที่อยู่จากริมน้ำาเจ้าพระยา

มาเช่าบ้านอยู่ที่ซอยกิ่งเพชร	 โดยอาศัยร่วมกับญาติจาก	 อ.ท่าใหม่	 ชื่อ	 คุณพยุง	 บุญศิริ	

ภาพซ้าย		 เรือภาณุรังษี	เรือที่คุณปู่เองฉวน	พาเด็กชายสตางค	์เดินทางสู่พระนคร	ออกจากท่าเรือเก่าที่
												 แหลมประดู่	จันทบูรณ์	ถึงปลายทางที่ท่าเรือราชวงศ์
ภาพขวา		 เรือนิภา	เรือที่อาจารย์สตางค์	และคุณพ่อของข้าพเจ้า	ใช้เดินทางกลับจันทบูรณ์	ออกจาก	 	
	 ท่าเรือราชวงศ์ถึงปลายทางที่ท่าแฉลบ	เรือนิภาถูกยิงอับปางจมลงสู่อ่าวไทยในเวลาต่อมา
ที่มาภาพ		 แฟนเพจ	CHANTista	&	Stories
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คุณพ่อของข้าพเจ้ายังคงไปพบท่านและเดินทางกลับจันทบุรีด้วยกัน	ปีนี้ท่านเรียนจบได้รับ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	ได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยสอน	รับเงินเดือน	140	บาท	

การสนับสนุนการศึกษาจากตระกูลวนิชานนท์เป็นเวลา	9	ปี	จึงสิ้นสุดลง

	 ประวัติของท่านอาจารย์หลังจากนี้ทุกท่านคงทราบกันด	ี คือท่านเรียนต่อจนจบ

ปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษ	 กลับมาทำางานรับใช้ประเทศชาติ	 ท่านเป็นคนทำางาน

หนักมาก	ครั้งหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยมากจนมองไม่เห็นคุณแม่ซึ่งเดินทางมาจาก

จันทบุรีและนั่งคอยที่บันไดบ้าน	เมื่อเดินกลับมาอีกครั้งจึงเห็น	“อ้าว...แม๊ะเองน่ะเหรอ”

	 พ.ศ.	 2510	 หลังจากเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มา	 1	 ปี	 เมื่อปิดเทอม

ปลาย	ข้าพเจ้ากลับบ้านที	่อ.ท่าใหม่	ต้นเดือนมีนาคม	2510	ข้าพเจ้าเดินไปเยี่ยมคุณย่าซึ่ง

อยู่ไม่ไกลนัก	 สักพักหนึ่งคุณแม่ของท่านอาจารย์สตางค์มาเยี่ยมคุณย่า	 ซึ่งทั้งสองท่านไป

มาหาสู่กันประจำา	คุณย่ากล่าวว่า	“ชัยทิพย์ นี่คุณแม่อาจารย์สตางค์”	ข้าพเจ้าคลานเข้าไป

กราบ	 ท่านบ่นให้ฟังว่าอาจารย์สตางค์บอกว่าจะมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว	 จนป่านนี้ยังไม่เห็น

มา	คุณแม่ของท่านไม่ทราบว่าป	ี2510	ค่อนข้างวิกฤต	เพราะท่านอาจารย์สตางค์ต้องเร่ง

ก่อสร้างคณะวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ให้เสร็จทันตามกำาหนดเปิดภาคการศึกษาของปี	 2511	

จึงไม่สามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที	่ อ.ท่าใหม	่ ท่านได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินประมาณ	

90	ไร	่สร้างคณะวิทยาศาสตร	์แต่ก็ได้แบ่งให้คณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาลรามาธิบด	ีไป

ครึ่งหนึ่ง	ดังนั้นท่านจึงมีส่วนในการสร้างคณะแพทย์ฯ	ด้วยเช่นกัน

	 ที่คณะวิทยาศาสตร	์สะพานเชื่อมชั้น	3	ของตึก	AN1	และ	AN2	ที่	นศพ.เดินข้าม

ไปมา	ได้ดูแบบมาจากบ้านของน้องชายของท่านอาจารย์สตางค์	คือคุณลุงประทีป	มงคลสุข	

ที่	อ.ท่าใหม่	บ้านหลังนี้มีอายุเกือบ	100	ปีแล้ว

	 จากประวัติการทำางานของท่านอาจารย์สตางค์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว	 ท่านได้

ทำางานรับใช้แผ่นดินเกิดและทำาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากมายมหาศาล	 ทำาให้

ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วทุกภาค	 และเจริญก้าวหน้าจนมีโรงเรียนแพทย์มากถึง	

25	แห่งแล้วในปัจจุบัน
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 ...ตอนมาทำาใหม่ ๆ  ก็กลัวอาจารย์สตางค์เหมือนกัน แต่พอได้คุยแล้วรู้สึกว่า

อาจารย์เป็นกันเอง	ไม่ดุเลย	ตอนแรกยังได้ค่าตอบแทนเป็นรายวัน	วันละเท่าไหร่ไม่รู้	จำา

ไม่ได้แล้ว	มาก็ได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว	เงินเดือนขั้นแรกเลย	450	บาท	ทำาได้อยู่สักพักหนึ่ง	

อาจารย์สตางค์ก็ถามว่า	“มาทำางานนานหรือยัง ขยัน ๆ หน่อยนะ เดี๋ยวจะได้บรรจุ” 

บุญช่วยก็ดีใจว่าจะได้บรรจุแล้ว	 ถึงจะยังไม่ได้แต่ก็ดีใจ	 อาจารย์ก็จะพูดแบบนี้เราก็ดีใจ	

เพราะอาจารย์พูด	ถึงไม่ได้เราก็ไ่ม่ว่า

	 ประทับใจอาจารย์มาก	 เพราะว่าอาจารย์สตางค์ไม่ถือตัวเลย	 อาจารย์สอนทุก

อย่าง	 อาจารย์รุ่นหลังมาเห็นก็จะถามว่า	 “นี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์สตางค์เหรอ”	 บุญช่วยก็

บอก	 “ใช่ค่ะ” ไม่ต้องบอกเลยก็รู	้ เพราะว่าอาจารย์สตางค์ทำางานละเอียดแล้วก็เรียบร้อย	

อาจารย์สอนมาเราก็ทำาได้หมด	บุญช่วยทำางานมาตั้งแต่อาย	ุ 18	 ไม่ไปไหนเลย	 เพราะว่า

รักคณะวิทย์มาก	อดทนอยู่ตรงนี้เพราะรักอาจารย์สตางค์...

เรียบเรียงจาก:	บุญช่วย	มาลัยวรรณ.	สัมภาษณ์,	2548.

คุณบุญช่วย มาลัยวรรณ
พนักงานทดลอง	1	ภาควิชาเคม	ีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ...ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมแพทย์ตอนน้ัน แต่ผมจำาได้

ว่าท่านก็ยังไปคุมพวกเราทุกครั้งที่ม	ีLab	เคมี	แล้วก็เดินไปเดินมาดูพวกเราตลอด	ก็ทำาให้

เกิดความดีใจและความหวั่นไหวไปในตัว	 เพราะว่าถ้าใครทำาไม่ถูกท่านไม่ได้ด่าอย่างเดียว	

ท่านเขกหัวด้วย	 แต่ว่าถ้าใครโดนด่าและโดนเขกหัวด้วยจากอาจารย์สตางค์	 ก็เหมือนกับ

การได้พรที่ดีจากคร	ูจากพระ

	 สมัยที่ผมเรียนยังเป็นการสอนแบบเดิม	ๆ	คือสอนจากตำารา	อาจารย์ที่สอนก็

ล้วนแต่มีชื่อทั้งนั้นอย่าง	อาจารย์ทองศุข	อาจารย์บัวเรศ	อาจารย์คลุ้ม	อาจารย์กัลย์	การ

ทำาวิจัยยังไม่ค่อยเน้น	ยกเว้นอาจารย์สตางค	์ท่านสอนด้วยแล้วก็ทำาวิจัยอย่างจริงจัง	ท่าน

ทำาวิจัยด้านเคมีอินทรีย์	ภาควิชาเคมีนี่จึงมีรากฐานการทำาวิจัยที่หยั่งลึกมากในตอนเริ่มต้น	

พอผมกลับมาจากต่างประเทศแล้วจำาได้ว่าที่คณะฯ	 เฟื่องฟูมาก	 เพราะมีร็อคกี้เฟลเลอร์

เข้ามาสนับสนุน	 การทำาวิจัยกลายเป็นวัฒนธรรมสำาคัญที่ท่านอาจารย์สตางค์สนับสนุน	

อีกอย่างคือท่านจะพยายามไม่ให้เราห่วงเรื่องเงินเดือน	ท่านมีเงิน	supplement	ให้	สมัย

นั้นเงินเดือนสองพันกว่าบาท	ท่านหาเพิ่มให้เท่าหนึ่งเลย	ท่านมีทุนหมุนเวียนอยู่ในคณะ

ที่จะเอามาเพิ่มให้	เพราะท่านทำางานวิจัยให้เอกชนอยู่พอสมควร	ท่านเห็นพวกเราเหมือน

ลูกหลานจริง	ๆ	ทำาให้ยุคนั้นเราพร้อมมาก	ๆ	อาจจะดีกว่าต่างประเทศเลยก็ว่าได้

	 อาจารย์สตางค์ท่านเป็นผู้นำาการทำาวิจัย	 ท่านย้ำาว่าการวิจัยต้องควบคู่ไปกับการ

เรียนการสอน	 การเรียนการสอนที่ได้ผลดีที่สุดคือการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิจัย	

เริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตร	ีไม่จำาเป็นต้องรอถึงระดับปริญญาโทหรือเอก...

เรียบเรียงจาก:	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ประเสริฐ	โศภน.	สัมภาษณ์, 10	สิงหาคม	2548

	 					และ	22	ธันวาคม	2561.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	ประจำาปี	2538	สาขาเซลล์ชีววิทยา

จาก	มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2546-2547)
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 ผมมีความยินดีและภูมิใจที่คณะผู้จัดทำาหนังสือหนึ่งร้อยปีชาตกาล ศ. ดร.

สตางค์	 มงคลสุข	 ได้มาขอให้ช่วยเขียนในฐานะลูกศิษย์รุ่นแรก	 ที่ได้รับการชักชวนให้สอบ

ชิงทุนรัฐบาลไทยไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา	 และกลับมาทำางานประจำาที่คณะวิทยาศาสตร์

ตลอดมายาวนานกว่าห้าสิบปี	 หากรวมเวลาตั้งแต่ต้นที่สอบเข้าเรียนปีหนึ่งเตรียมแพทย์

รุ่นแรก	 ที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รับปีหนึ่งเอง	 (พ.ศ.	 2501	 เตรียมแพทย์เชียงใหม่รุ่น

แรก)	จะเป็นเวลาหกสิบกว่าป	ีและมีโอกาสรับรู้แนวคิดการทำางานของท่านอาจารย์	ได้นำา

มาใช้สานต่องานของท่านทั้งในฐานะอาจารย์คนหนึ่ง	ในฐานะหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

คนหนึ่ง	เป็นเวลา	14	ป	ีในฐานะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง	เป็นเวลา	8	ปี	และใน

ฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นเวลา	8	ปี	 (เดิมคือ	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์)	

เป็นเวลา	 8	 ปี	 (เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคนเดียวในรอบสามสิบปีหลังจนถึง

ปัจจุบัน	ที่ดำารงตำาแหน่งสองวาระ)

	 ตอนที่พวกเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อ	พ.ศ.	2501	เราพบว่าเดิมมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	 จะรับนักศึกษา	 “ข้ามฟาก”	 มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่เรียนสองปี

แรกที่คณะวิดยา	(คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตามที่เรียกกันแบบกันเอง)	

แต่ปีของพวกเราเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จะรับปีหน่ึงเข้าเรียนเตรียมแพทย-

ศาสตร์โดยตรง	 เฉพาะสำาหรับผู้ที่เลือกไปเรียนแพทยศาสตร์คณะใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัย

ตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่	จำานวน	64	คน	หากได้รับการคัดเลือกแล้วจะเรียนต่อเนื่องไปจน

จบแพทยศาสตร์	 โดยไม่ต้องไปร่วมสอบ	 “ข้ามฟาก”	อย่างพวกที่เลือกไปเรียนที่สองคณะ

แพทย์เดิม	(ศิริราช	รุ่น	39	และ	จุฬาฯ	รุ่น	14)	ซึ่งต้องไป	วิดยา	จุฬาฯ	สองปีก่อน	ค่อย

แข่งกัน	 “ข้ามฟาก”	 อีกครั้ง	 เมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ตั้งใจจะเรียนแพทย์จึงมาแข่งกันเข้าเตรียม

แพทย์เชียงใหม่ให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว	 ทำาให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์สามารถคัดกรองรับ

มาได้ก่อน	64	คน	เป็นรุ่นแรก	และต่อเนื่องไปอีกหลายรุ่น	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2542-2550)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2534-2542)
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	 ในช่วงนั้นได้พบและรับทราบว่า	ดร.สตางค์	เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นต้นคิดให้

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รับตรงเข้าเตรียมแพทย์และต่อเนื่องจนจบแพทย์	 พวกเราที่

เลือกมามีความประทับใจในวิธีคิดและวิธีการทำางานของท่านมาก	 และดีใจที่มีโอกาสเป็น

ลูกศิษย์รุ่นพิเศษของท่าน	 ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่าน	 ดูแลพวกเราเหมือนลูกหลาน	

ตอนคริสต์มาสและปีใหม่ก็ให้ไปทานข้าวร่วมกับครอบครัวของท่านที่ซอยทองหล่อ	 อีก

เรื่องหนึ่งที่ประทับใจคือท่านเป็นนักเคมีที่รักและทุ่มเทให้วิชาชีพอย่างแท้จริง	เสมอต้น

เสมอปลาย	 ไม่ว่าท่านจะมีภาระงานสอน	 งานบริหารเพิ่มขึ้นก็ตาม	ท่านก็สามารถจัดสรร

เวลาดำาเนินและดำารงวิชาเคมีอินทรีย์ของท่านอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด	

ความทุ่มเทและความมุ่งม่ันด้านงานวิจัยและงานสอนของท่านนับว่าเป็นเร่ืองที่ถ่ายทอด

มาให้ลูกศิษย์ของท่านทุกรุ่นทุกคน	แม้แต่นักเรียนแพทย์ที่ไม่ใช่นักเคมีก็ได้รับ	“เชื้อติดต่อ”	

นี้มาครบถ้วนก็ว่าได	้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านทำาให้ลูกศิษย์ทุกคนรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่น
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ในฐานะศิษย์	 ได้รับความรักความปรารถนาดีเหมือนลูกหลานจากท่าน	 ที่เล่ามานี้คือ

อาจารย์สตางค์ในฐานะ	 “ครู”	ที่เปี่ยมด้วยความรัก	ความเมตตาต่อศิษย์และผู้ใต้บังคับ

บัญชา

คุณูปการของอาจารย์สตางค์ต่อบ้านเมือง

	 1.	 การวางพื้นฐานและขยายเตรียมแพทย์และปรีคลินิก	 เรื่องที่ท่านรับผิดชอบ

การรับนักศึกษาเข้าเรียนปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โดยตรง	 นับเป็นก้าวแรกในปี	

2501	ในปีต่อมาได้ขยายรับนักศึกษาสาขาอื่น	ๆ	เข้ามามากขึ้นตามลำาดับ	ที่สำาคัญคือในปี	

2503	 ได้เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางกายวิภาคศาสตร์และทางเคม	ี ตลอดจน

การขยายนักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะแยกย้ายไปเลือกเรียนคณะปลายทางได้

มากขึ้น	รวมทั้งที่	ศิริราช	และ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ทั้งหมดสังกัด

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร	์จนในป	ี2512	ที่เรารับพระราชทานพระนาม	“มหิดล”	จึงโอน

แพทย์ฯ	 จุฬาฯ	 ไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และแพทย์เชียงใหม	่ ไปที่	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่)

	 ระหว่างนั้นอาจารย์ปรารภว่าเราต้องการแพทย์และบุคลากรทางสุขภาพอีกมาก	

แต่ขยายไปได้ช้า	ก่อตั้งศิริราชเมื่อ	พ.ศ.	2433	อีก	55	ปี	จึงสามารถตั้งคณะแพทยศาสตร์

แห่งที่สอง	 (พ.ศ.	2488)	ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	อีก	13	ปี	จึงตั้งแห่งที่สามที่เชียงใหม	่

(พ.ศ.	2501)	ที่ใช้เวลามากเพราะรอให้มีอาจารย์ปรีคลินิกให้เพียงพอก่อน	ท่านจึงดำาริว่าจะ

ต้องเร่งสร้างอาจารย์ปรีคลินิกทั้งที่เป็นแพทย์และไม่ใช่แพทย	์ จะได้ช่วยให้ขยายโรงเรียน

แพทย์ได้เร็วขึ้นทันกับการเพิ่มของประชากรไทย

	 ลักษณะการทำางานของท่านอาจารย์คือเม่ือได้โจทย์แล้วคิดอย่างรอบคอบจนหา

แนวทางปฏิบัต	ิ แล้วลงมือเลย	 ดังนั้นเมื่อคิดแล้วว่าประเทศไทยต้องเร่งรัดสร้างอาจารย์

ปรีคลินิก	 จึงได้ทาบทาม	 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์	 ให้มาร่วมตั้งหลักสูตรปริญญาโทและเอก	

ผลดีนอกจากสร้างอาคารแล้ว	 ก็สร้างฐานการวิจัยสาขาเหล่านี	้ มิเช่นนั้นหลักสูตรเหล่านี้

จะไม่สัมฤทธิ์ผล	 การที่ได้มูลนิธิฯ	 เข้ามากลายเป็นก้าวสำาคัญในการวางรากฐานการวิจัย

วิทยาศาสตร์ชีวภาพของประเทศไทยโดยปริยาย	 มูลนิธิฯ	 ได้ทุมเทให้โครงการนี้อย่างที่
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ไม่เคยทำาที่ไหนมาก่อน	 โดยสรรหาคณาจารย์ที่เข้มข้นด้านงานวิจัยมาจากหลากหลาย

มหาวิทยาลัยชั้นนำาในสหรัฐอเมริกามาทั้งระดับหัวหน้าภาควิชาและระดับที่เป็น	Principle	

Investigation	 และดูแลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้เข้ามาจำานวนมาก	 และทุกคนอยู่

ร่วมกันยาวนานกว่าสามสิบป	ี ทุ่มเทวัสดุครุภัณฑ์ของงานวิจัยและงานสอนอย่างเพียงพอ	

(ที่จริงจะว่าเหลือเฟือก็ไม่ผิดนัก)

	 ผลคือเราเริ่มสร้างนักวิชาการสำาเร็จระดับปริญญาเอกจำานวนมากกว่าเดิมท่ีต้อง

ส่งไปเรียนต่างประเทศอย่างเดียว	และได้ผู้สำาเร็จปริญญาโทจำานวนมาก	ซึ่งบางคนก็ได้รับ

การคัดเลือกให้เรียนต่อปริญญาเอก	 ยังจำาได้ว่าเราภาคภูมิใจมากที่ผู้สำาเร็จปริญญาเอก

ภายในประเทศไทยเป็นคนแรกคือนักศึกษาคณะของเรา	 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา	 ในปี	

2515	 (ค.ศ.	 1972)	และบรรจุเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร	์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

รุ่นต่อมาก็ตามกันมาในสาขาต่าง	ๆ	ทั้งปรีคลินิก	6	สาขา	สาขาเคม	ีชีววิทยา	ฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์	ก็ตาม	ๆ	กันมา	เป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิจัยให้ประเทศตลอด

ระยะเวลาห้าสิบกว่าปี	 และสร้างความเป็นปึกแผ่นของงานวิชาการสาขาเหล่านี้กระจาย

ไปในมหาวิทยาลัยเดิมและมหาวิทยาลัยเกิดใหม่	 โดยเฉพาะ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในยุคแรก	 และ	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ฯลฯ	 ในระยะ

เวลาต่อมา

	 สรุปแล้วท่านอาจารย์เป็นผู้ริเร่ิมการสร้างฐานงานวิจัยและสร้างทรัพยากรมนุษย์

ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์	 นอกจากจะทำาให้เราขยายโรงเรียน

แพทย์ได้เร็วขึ้น	จากสามเป็นสี	่(รามาธิบด	ีเริ่มรับนักศึกษา	ป	ี2508	หลังจากแพทยศาสตร์	

เชียงใหม	่7	ปี)	เป็นห้า	หก	เจ็ด	ได้เร็วขึ้นตามที่เห็นกันอย่างชัดเจน	ท่านยังสร้างฐานงาน

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและชีวการแพทย์	 จนทำาให้เริ่มมีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์

ใหม	่ เช่น	 1)	 ชุดน้ำายาชันสูตรโรคเมืองร้อน	 โรคติดเชื้อ	 ตลอดจนด้าน	Genomic	 (รวมถึง	

Pharmacogenomics)	 ทำาให้การนำาเข้าน้อยลงและเริ่มจำาหน่ายไปยังต่างประเทศ	 2)	 ด้าน

วัคซีน	มีการผลิตวัคซีนใหม่ถอดด้ามที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยมากตำารับขึ้น	 3)	 ชีวภัณฑ์

ใหม่และเทียบเคียง	(Biopharmaceuticals	&	Biosimilars)	เป็นต้น
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 2.	 เรื่องการจัดสรรผู้มีความสามารถพิเศษให้มีโอกาสโตได้ในสายวิทยาศาสตร์

และสาขาที่ต้องการ	เด็กเก่ง	ๆ 	จะเลือกเข้าเรียนแพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชศาสตร	์และวิศวะ	

ทำาให้ระดับที่เข้ามาเรียนสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ได้ตามที่จำาเป็นต้องมี	 ท่านอาจารย์

ตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดีและเริ่มยุทธการไซฟอน	(Siphon)	เด็กท็อปจากเตรียมแพทย์

และปรีคลินิกให้สอบชิงทุนไปเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 โดยเริ่มจากรุ่นแรกปี	 2501	

(เตรียมแพทย์เชียงใหม่	รุ่น	1)	3	คน	รุ่นต่อมาบางปีก็น้อยบ้าง	มากบ้าง	รุ่น	4	(เข้าเรียนปี	

2504)	 ดูเหมือนจะมากที่สุด	 จนท่านมาเสียในปี	 2514	 รวมสิบสามรุ่นที่ท่านชักชวนเอง	

ประมาณแปดสิบกว่าคน	ให้ไปเรียนตามสาขาที่แต่ละคนชอบและกลับมาสร้างงานวิชาการ	

โดยเฉพาะด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและชีวการแพทย	์ เรื่องนี้รับรู้ไปถึงอาจารย์

ป๋วย	 อึ๊งภากรณ	์ ซึ่งเป็นลุงแท้	 ๆ	 ของอาจารย์ยงยุทธ	 ยุทธวงศ	์ จึงทราบวิธีของอาจารย์

สตางค์และมาขอแบ่งไปเรียนทางเศรษฐศาสตร์และการเงินบ้าง	ตั้งแต่รุ่น	อาจารย์ยงยุทธ	

คือ	ป	ี2503	ได้แก	่คุณไพบูลย	์วัฒนศิริธรรม	และรุ่นต่อ	ๆ	มา	เช่น	คุณโอฬาร	ชัยประวัติ	

(2504)	คุณศุภชัย	พานิชภักดิ์	(2505)	เป็นต้น

	 ผลของการจัดสรรใหม	่“ให้นำามันสมองไปใช้ถูกที่	ถูกทาง”	การพัฒนาของประเทศ

เป็นอย่างไร	 คงจะได้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป	 แต่นาน	 ๆ	 ไปคนจะลืมว่าอาจารย์

สตางค์เริ่มไว้	 พวกเราลูกศิษย์หลายคนที่มีโอกาสทำางานด้านนโยบายสร้างทรัพยากร

มนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ได้ทำาต่อ	ๆ	กันมา	 เรามีส่วนสำาคัญในการก่อตั้ง	กระทรวงวิทยา-

ศาสตร์ฯ	ตั้ง	 สวทช.	สสวท.	ทั้งผมและอาจารย์ยงยุทธเคยเป็นประธาน	สสวท.	และยังมี

บทบาทใน	สสวท.	อยู่บ้าง

	 ที่เล่ามานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานของอาจารย์สตางค์ในช่วง	 52	 ปี	 ที่ท่านมีชีวิต	

ไม่มีใครทราบว่าถ้าท่านมีชีวิตและทำางานได้ยาวนานกว่านี้	 ประเทศไทยจะเจริญเร็วกว่านี้

และมากกว่านี้หรือไม่แค่ไหน	 แต่ที่รู้คือแนวคิดของท่านหลายอย่าง	พวกเราที่เป็นลูกศิษย์

ได้ช่วยกันสานต่อ	ได้ผลมากน้อยแล้วแต่กรณ	ีในวาระ	100	ปี	ชาตกาลของท่าน	ผมดีใจที่

มีส่วนร่วมบันทึกผลงานของท่านในส่วนที่ผมได้ประจักษ์และประสบมา	หากเกิดประโยชน์

อันใด	ขออุทิศให้ท่านอาจารย์สตางค์ที่เคารพรักยิ่งและทายาทของท่านต่อไป	ขอขอบคุณ
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 ผมขอถือโอกาสนี้น้อมระลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในฐานะ

ที่ผมเป็นทั้งลูกศิษย์และลูกน้อง	 ผมได้พบอาจารย์สตางค์ครั้งแรกในปี	 2504	 ในการสอบ

สัมภาษณ์เข้าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร	์ในสมัยนั้น	ทั้งสอง

มหาวิทยาลัยมีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแยกกัน	 และไม่ได้สอบในวันเดียวกัน	

ผมและเพื่อน	 ๆ	 หลายคนซึ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 8	 (สมัยนี้คือ	 มัธยมศึกษาปีที่	 6)	

แผนกวิทยาศาสตร์	 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 จึงได้สมัครสอบทั้งสองแห่ง	 โดยเกือบ

ทุกคนเลือกสอบเข้าแผนกวิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ของมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	 เป็นอันดับหนึ่ง	 ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็แยกเลือกอันดับหนึ่งเป็น

คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร	์

	 ผมเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์	เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกข้อเขียน	ปรากฎ

ว่าผมติดทั้งแผนกวิทยาศาสตร	์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะวิศวกรรมศาสตร์	จึง

ได้รับการเรียกไปสอบสัมภาษณ	์ โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เรียกสอบสัมภาษณ์

ก่อน	 ผมถามเพื่อนว่าใครเป็นผู้สอบสัมภาษณ์	 ได้รับคำาตอบว่า	 คือ	 อาจารย์สตางค	์ เมื่อ

เข้าไปสอบจึงได้พบกับอาจารย์สตางค์และอาจารย์อีกหลายท่าน	 (ซึ่งในจำานวนนี้ผมทราบ

ภายหลังว่ามี	ศาสตราจารย	์ดร.กำาจร	มนุญปิจุ	ซี่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ทำาประโยชน์ให้แก่

คณะฯ	 และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก	 รวมทั้งมีความเมตตากับผมอย่างมาก	 ทั้งขณะที่

ผมทำางานกับท่านและหลังเกษียณอายุการทำางานแล้ว)	 ในการสัมภาษณ์อาจารย์สตางค์

เป็นผู้ซักถามเป็นส่วนใหญ่	คำาถามแรก	คือ	ไปสอบเข้าที่อื่นหรือเปล่า	ผมตอบว่า	ผมสอบ

ข้อเขียนติดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ท่านถามต่อว่า	 ได้อันดับที่

เท่าไร	 ผมตอบว่าได้อันดับที	่ 1	 ท่านถามต่อว่า	 ทำาไมจึงเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย	

คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ 
อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล	

อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผมตอบว่า	 ผมชอบวิชาคำานวณและไม่ชอบวิชาชีววิทยา	 ท่านบอกว่า	 คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ก็มีสอนวิชาคณิตศาสตร์	และยังมีวิชาอื่น	ๆ 	ที่ใช้คณิตศาสตร์อีกมากมายให้เลือก	

จะทำาให้เกิดความรู้กว้างขวางและมีโอกาสที่จะได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศมากกว่าท่ีอ่ืน	

ขอให้ไปคิดกว้าง	ๆ	

	 หลังจากสัมภาษณ	์ผมก็นำาคำาพูดของท่านไปคิดและปรึกษากับเพื่อน	ๆ 	หลายคน

ที่สอบติดทั้ง	 2	 มหาวิทยาลัย	 ต่างก็เลือกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 รวมทั้งเพื่อนสนิท

คนหนึ่งซึ่งสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย	คือ	ถวัลย์วงค์	ไกรโรจนานันท์	ผมได้ตัดสินใจ

เลือกเข้าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผมไม่แน่ใจว่าผมเลือกตามเพื่อนหรือเลือกตามที่

อาจารย์สตางค์แนะนำา	

	 ขณะที่เรียนอยู่ปี	 1	 	 ได้มีประกาศของคณะฯ	 รับสมัครผู้ที่จะรับทุนโคลัมโบของ

รัฐบาลออสเตรเลีย	เพื่อไปศึกษาในประเทศออสเตรเลีย	ผมและเพื่อนอีก	5	คน	คือ	วิชัย	

ริ้วตระกูล	อำานวย	ถิฐาพันธ์	พิชิต	 โตสุโขวงศ์	 เลียงชัย	ลิ้มล้อมวงศ	์และประเสริฐ	 โศภน	

ได้สมัคร	 ต่อมาอาจารย์สตางค์ก็เรียกไปพบและถามว่าจะเรียนวิทยาศาสตร์สาขาอะไร	

ผมตอบว่าผมขอเรียนวิศวกรรมศาสตร์	 อาจารย์สตางค์บอกว่า	 ทุนนี้เขาให้ไปเรียน

วิทยาศาสตร์	 และไม่ได้พูดอะไรต่อ	ผมคิดว่าไม่ได้รับทุนแล้ว	ต่อมาอีก	2-3	วัน	อาจารย์

สตางค์ก็เรียกไปพบอีก	 และบอกว่ายังสนใจจะไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ออสเตรเลียอีก

หรือเปล่า	ผมตอบว่ายังสนใจ	อาจารย์สตางค์ก็บอกว่า	ก็ไปเรียนเถอะ	วิชาอะไรก็สามารถ

ทำาประโยชน์ให้กับประเทศได	้ผมกลับออกมาอย่างงง	ๆ	เพราะคิดว่าหมดหวังแล้ว	ผมคิด

สงสัยว่าอาจารย์สตางค์คงไปเจรจาให้ผมสามารถเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้

	 ต่อจากนั้นพวกเราทั้ง	6	คน	ก็ได้ไปสอบภาษาอังกฤษที่สถานทูตออสเตรเลีย	ซึ่ง

ต้องสอบวิชาเขียนภาษาอังกฤษด้วย	(คืออ่านให้เขียน)	โดยคนอ่านออกเสียงสำาเนียง

ออสเตรเลีย	 ซึ่งทำาให้พวกเราหนักใจมากและต่างคิดว่าหมดหวังแล้ว	 ต่อจากนั้นไม่นาน

อาจารย์สตางค์ก็ให้พวกเราไปสอบอีกครั้ง	แต่คราวนี้ไปสอบที่กรมวิเทศสหการ	ผลปรากฎ

ว่าผ่านทั้งหมด	 6	 คน	 พวกเราจึงได้เดินทางไปเรียนที่ออสเตรเลีย	 วันที่พวกเราเดินทาง	

อาจารย์สตางค์ไปส่งและได้คล้องพวงมาลัยพร้อมกับให้พรและโอวาทแก่พวกเรา
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	 ขณะที่พวกเราเรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย	 อาจารย์สตางค์ได้ไปเยี่ยมผมและวิชัย	 ริ้ว-

ตระกูล	ซึ่งเรา	2	คน	เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์	และพาเราไปเลี้ยงอาหารจีนพร้อม

ด้วยนักเรียนทุนโคลัมโบที่มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองซิดนีย	์

	 เพื่อน	ๆ	5	คน	ที่ไปเรียนวิทยาศาสตร์	 เมื่อจบปริญญาตรี	 (เกียรตินิยม)	 ก็เดิน

ทางกลับ	แต่ผมอยากจะเรียนต่อปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์	จึงเขียนจดหมายถึงอาจารย์

สตางค์ก่อนจะจบปริญญาตรี	 กราบเรียนถึงความประสงค์ของผม	 ต่อจากนั้นไม่นาน

สำานักงานการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียที่ซิดนีย์ได้เรียกผมไปพบและแจ้งให้ทุนผม

เรียนต่อปริญญาโท	 ทั้งนี้ผมแน่ใจว่าอาจารย์สตางค์ได้เจรจาให้ผมจนสำาเร็จ	 ทำาให้ผม

สามารถเรียนต่อปริญญาโทได้

	 เมื่อผมจบปริญญาโทจากออสเตรเลีย	 ก็กลับมารายงานตัวกับอาจารย์สตางค	์

ท่านถามว่าจบปริญญาโททางด้านไหน	ผมตอบว่า	ทางด้านคอมพิวเตอร์	อาจารย์สตางค์

บอกว่าคณะเรายังไม่มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	 แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาย

หน้าได้	 และมอบหมายให้ทำาหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์	 พร้อมกับสั่งให้ไป

ปรับปรุงห้องทดลองวิชาฟิสิกส์ให้ทันสมัยขึ้น	 และยังบอกเพิ่มเติมว่า	 สมัยนี้ความรู้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์์เจริญขึ้นมากและจะมีบทบาทสำาคัญขึ้นเรื่อย	ๆ	ห้องทดลองของคณะฯ	ยัง

ใช้หลอดในการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์์	 ขอให้เปลี่ยนเป็นทรานซิสเตอร์	 ผมยังแปลกใจว่า

ท่านเชี่ยวชาญทางเคมีอินทรีย์	 แต่ยังสนใจและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

สาขาอื่นที่พวกเราคิดว่าห่างไกลจากวิชาที่ท่านเชี่ยวชาญ	 แสดงถึงสายตาที่ไกลและกว้าง	

กับมีความต้ังใจที่จะปรับปรุงทุกแขนงของวิทยาศาสตร์ให้ทันกับอารยะประเทศเสมอ	

	 หลังจากผมสอนอยู่ท่ีคณะวิทยาศาสตร์							(เปล่ียนช่ือจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

และได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ที่ปัจจุบัน)	ประมาณ	1	ปี	ก็มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดย

คณะแรก	คือ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ซึ่งอาจารย์สตางค์มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง	แต่ขณะนั้น

วิทยาเขตที่ขอนแก่นยังก่อสร้างไม่เสร็จ	 จึงฝากเรียนไว้ที่ตึกเก่าที่เคยเป็นที่ตั้งของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย	์ท่านได้ให้ผมไปช่วยสอนเป็นอาจารย์พิเศษของคณะนี้	นอกจากนี้	

ผมยังทราบว่า	อาจารย์สตางค์ได้หาอาจารย์จากที่ต่าง	ๆ	มาช่วยสอนด้วย	จึงกล่าวได้ว่า

อาจารย์สตางค์ได้ทำาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
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	 เมื่อผมกลับจากออสเตรเลีย	 หลังจากการมอบหมายงานแล้ว	 อาจารย์สตางค์

บอกว่า	รู้ว่าเป็นคนต่างจังหวัด	และถามว่าต้องการที่อยู่ใกล้และสะดวกหรือเปล่า	ผมตอบ

ว่าต้องการ	ท่านก็ให้ผมไปอยู่ที่ตึกเก่า	4	ชั้น	ในบริเวณที่ตั้งเดิมของคณะวิทยาศาสตร์การ

แพทย์	ซึ่งอยู่ใกล้มากสามารถเดินมาทำางานได้	โดยผมได้อยู่ชั้น	3	กับอาจารย์ทุนโคลัมโบ

รุ่นน้องคนหนึ่งที่กำาลังเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศ	 ด้วยทุนที่

อาจารย์สตางค์หาให้	 นอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยแล้ว	 อาจารย์สตางค์ยังกรุณาเป็นเถ้าแก่ให้

ผมในการสู่ขอและเป็นประธานในพิธีสมรสของผมกับภริยาด้วย	 และยังแนะนำาให้ผมใช้

สถานที่ในคณะฯ	 ในการประกอบพิธีสมรสและงานเลี้ยงรับรอง	 ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

และสะดวกเป็นอย่างมาก	

	 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้	 ก็เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงความเมตตาของอาจารย์สตางค์

ที่มีต่อลูกศิษย์และลูกน้องคนหนึ่ง	และผมเชื่อว่า	ถ้าไปถามลูกศิษย์หรือลูกน้องคนอื่น	ๆ 	ที่

ใกล้ชิดกับท่านก็จะมีความเห็นเช่นเดียวกันกับผม

	 ผมขอจบด้วยคำาพูดว่า	คุณประโยชน์ที่ทำาให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	และ

ความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์และลูกน้องของศาสตราจารย์	 ดร.สตางค	์มงคลสุข	จะจารึกไว้

กับโลกนี้	แม้เวลาจะผ่านไปสัก	100	ปี	หรือนานกว่านั้น

พิสิฐ	กุศลาไสยนนท	์	(ลูกศิษย์รุ่นที่	4)
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 หากนึกย้อนหลังไป 60 ปี ผู้ที่อยู่ในช่วงเวลานั้นต่างก็คิดกันไปว่าคณะที่ก่อตั้ง

ขึ้นใหม่นี้คงจะไปได้ไม่ไกลเท่าใดนัก	 คงจะเป็นแค่ทางผ่านให้กับนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นเวลา	2	ปี	 จากนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อที่คณะสาขา

วิชาชีพหลักที่พวกเขาเหล่านั้นได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา	 ความคิดอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่

ความคิดที่จะห่างจากความจริงเท่าใดนัก	เพราะจากสภาพการณ์ต่าง	ๆ 	ที่เป็นอยู่เมื่อ	60	ปี

ที่แล้ว	 คงจะไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเติบโตเป็นสถาบันอันแข็งแกร่งยืนหยัดสู้กับกาลเวลา

ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไม่มีทางที่จะโค่นล้มลงได้เลย	 ถ้าจะสร้างภาพให้เห็นชัดเจน

ยิ่งขึ้น	 คณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเปรียบเสมือนว่าได้เริ่มมาจากคนคนหนึ่งที่ต้องการจะ

หลีกหนีจากสภาพที่เขาเผชิญอยู่ในขณะน้ันออกมาเพื่อค้นหาหรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาให้ดี

กว่าที่ตนเป็นอยู	่ สภาวะที่ว่านี้อาจเปรียบได้กับการอพยพของจีนโพ้นทะเลที่ต้องการชีวิต

ใหม่ที่ดีกว่าด้วยการย้ายออกมา	 อย่างที่เรียกกันว่ามีแค่เสื่อผืนหมอนใบ	 เดินทางมาพึ่ง

พระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย	จากนั้นก็ตั้งหลักด้วยการค่อย	ๆ	สร้างตัวขึ้นมา	จน

สุดท้ายก็ประสบผลสำาเร็จกลายเป็นนักธุรกิจใหญ่โตอยู่ในขณะนี้	คนคนหนึ่งที่ว่านี้ก็ทำาเช่น

เดียวกัน	โดยเริ่มต้นจากการไปยืมสถานที่แห่งหนึ่งเริ่มทำากิจการ	สถานที่ที่ใช้คิดเป็นเนื้อที่

แล้วก็ไม่กี่ตารางเมตร	 พร้อมกับรวบรวมผู้คนจำานวนหนึ่งมาเริ่มกิจการ	 จากนั้นก็ขยาย

ตัวออกไปเรื่อยๆ	 มีผู้เข้ามาร่วมกิจการมากขึ้นและเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยไม่มีใคร

คาดคิดว่าจะเป็นเช่นนี้ได้

	 คนคนหนึ่งที่ว่านี้	ไม่ใช่ใครอื่นใด	เขาคือ	ศ.	ดร.สตางค์	มงคลสุข	ซึ่งในปัจจุบัน

บรรดาศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความ

สามารถของท่าน	 อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ด้านหน้าของตึกกลม	 อาจถือได้ว่าตึกนี้คือสัญลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เปรมปรีดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร	์(พ.ศ.	2518-2534)
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อันหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์	 หากคนคนนี้เป็นจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาเมืองไทยแบบ

เสื่อผืนหมอนใบ	 ป่านนี้ท่านคงจะเป็นนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งของประเทศนี้เป็นแน่แท้	 และ

บรรดาลูกหลานของท่านก็จะมีความมั่นคงมากทีเดียว	 ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้น	 เพราะ

ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับท่านต่างประสบความสำาเร็จอย่างดีและมีความมั่นคงในชีวิต

	 การก่อตั้งของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มต้นนั้น	 ผู้เขียนเองก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วย	

กล่าวคือ	เป็นคนหน่ึงในขบวนการอพยพไปต้ังถ่ินฐานใหม่อย่างท่ีเปรียบเทียบไว้ในตอนต้น	

เรื่องเป็นอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่ผู้เขียนกำาลังเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย	ซึ่งใน

ขณะนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อยู่ดี	ๆ	ก็มีผู้แทรกขึ้นมาเพื่อขอ

ประกาศให้นักเรียนกวดวิชาทั้งหมดได้รับรู้ว่า	 จะมีโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่เปิดรับ

นักศึกษารุ่นแรกประมาณ	 50	 คน	 จากนั้นผู้เขียนก็เบนเข็มมาร่วมขบวนการอพยพหาที่

ใหม่ด้วย	มีผู้ไปสมัครสอบเข้าเกินกว่าพันคน	ผู้เขียนเองก็ไม่คาดคิดเท่าใดนักว่าจะสอบได้	

เมื่อสอบเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าใดนัก	 ไม่ได้ไปฟังผลการสอบคัดเลือก	 จนกระทั่งใกล้จะ

เปิดเรียนแล้ว	 จึงมีคนมาตามบอกให้ไปทำาการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษารุ่นแรกรุ่นนี้	 และผู้

เขียนก็ได้พบกับท่านอาจารย์สตางค์เป็นครั้งแรกในวันนั้นเอง

	 การเริ่มต้นเรียนในปีแรก	 ท่านอาจารย์สตางค์ทำาหน้าที่เสมือนเป็นครูใหญ่พร้อม

กับอาจารย์รุ่นแรกอีกประมาณไม่เกิน	 10	 คน	 นอกนั้นเป็นอาจารย์รับเชิญมาสอนพิเศษ

ทั้งนั้น	ผู้เขียนกับเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่น	ๆ	รวมกันทั้งหมดประมาณ	64	คน	เป็นศิษย์รุ่นแรก	

ทุกคนต่างก็ทำาหน้าที่ตามบทบาทของตนเป็นอย่างด	ีเป็นที่น่าพอใจ	เพราะตลอดช่วงปีแรก

ของการก่อตั้งนั้น	 เป็นที่เลื่องลือในกลุ่มนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 ต่างก็เลือกจะ

เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้เป็นจำานวนมาก	กลายเป็นสถานศึกษาที่ติดอันดับยอด

นิยมแห่งหนึ่งเลยทีเดียวในช่วงเวลาอันสั้น	ๆ 	จากนั้นสถานศึกษาแห่งนี้ก็ได้เจริญเติบโต

กลายเป็นคณะวิทยาศาสตร์อย่างที่พวกเราเห็นอยู่ในปัจจุบัน

	 ท่านอาจารย์สตางค์เป็นชาวไทย	ไม่ใช่ชาวอพยพที่มาจากเมืองจีนอย่างที่ผู้เขียน

เปรียบไว้ในตอนต้น	เป็นบุคคลที่รูปร่างไม่ใหญ่โตเท่าใดนัก	เป็นผู้มีสายตาสั้น	สวมแว่นตา

หนาเทอะ	มีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราบางคนเคยปรารภให้ผู้เขียนได้ยินว่า	ท่านมีสายตาสั้น

แต่ทำาไมถึงมองเห็นได้ไกลมากถึงขนาดนี	้เห็นได้ไกลกว่าคนที่มีสายตาดีทั่วไปเสียอีก



100 ปี ชาตกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

57

	 เท่าที่เล่ามานี้	 ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านทุกท่านโดยเฉพาะบุคคลรุ่นหลัง	 คงจะมอง

เห็นภาพที่เป็นไปเมื่อ	 60	ปี	 ที่แล้วได้เป็นอย่างดี	 ส่วนในเรื่องของอนาคต	ผู้เขียนมิได้มี

ความเป็นห่วงใยเท่าใดนัก	 เพราะกลุ่มบุคคลที่เข้ามารับงานในช่วงต่อจากนี้ไป	 ต่างก็มี

ความรู้ความสามารถ	 เป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะสามารถนำาพาคณะของเราให้เจริญต่อไปได้

ตราบนานเท่านาน	 สามารถยืนหยัดก้าวทันไปได้กับความเจริญยุคใหม่ที่เรียกกันว่า	 ยุค

ดิจิทัล	อย่างสบาย	สืบสานทุกอย่างตามเจตนารมณ์ของผู้บุกเบิกก่อตั้งได้เป็นอย่างดี

เรียบเรียงจาก:	ไพโรจน์	เปรมปรีดิ์.	60	ปี	คณะวิทยาศาสตร์	(พ.ศ.	2501-2561)	ใน	6 ทศวรรษ 

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า	237-239.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์สุรวัฒน์,	

	 					2561.
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 ...ที่ประทับใจคือเรื่องวิชาการ อาจารย์บอกผมซึ่งตอนนั้นยังเด็กมาก ว่า  

 “เฮ้ย...ลื้อต้องมีฝีมือนะ” 

 ผมก็บอกว่าเรียนจบปริญญาเอก	มันก็ต้องเก่งพอดูไม่ใช่หรือครับ	อาจารย์บอก	

 “ไม่ใช่ จบปริญญาเอกมันไม่ค่อยมีฝีมือก็มี ลื้อต้องทำาเป็น” 

 สมัยนั้นบริษัทโฟร์โมสต์เพิ่งเข้ามาในประเทศไทย	เป็นบริษัทแรก	ๆ	ที่เป็นบริษัท

ข้ามชาติซึ่งเข้ามาจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทย

 “ลื้อดูสิโฟร์โมสต์มันเข้ามา มันจ้างใครมันจ้างอั๊ว เพราะอั๊วน่ะทำาเป็น ไอ้คนจบ

ปริญญาเอกเยอะแยะ มันสอนหนังสืออย่างเดียว มันทำาไม่เป็น”

 ตอนท่ีผมอยู่อังกฤษอาจารย์ก็เดินทางมาเย่ียม	หลังจากน้ันอาจารย์ก็เสีย	 ข่าวแพร่

เร็วมาก	จำาได้เลย	ผมได้ยินข่าวอาจารย์เสีย	รู้สึกตกใจแล้วก็จำาได้ติดใจ	เหมือนกับ	Kennedy	

ตายเลย	สำาหรับผมคือยิ่งใหญ่เท่ากัน...

เรียบเรียงจาก:	รองศาสตราจารย์	ดร.ภิญโญ	พานิชพันธ์.	สัมภาษณ์, 10	สิงหาคม	2548.

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
อดีตผู้อำานวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล
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 นับเป็นโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิต ที่ผมได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สตางค์ แม้ว่า

เวลาจะผ่านไปนานหลายปีผมยังจำาบุคลิกและท่าทางของอาจารย์สตางค์ได้อย่างชัดเจน		

แม่นยำา

										ท่ายืนเท้าสะเอว	ปากคาบไปป	์แววตาฉายประกายมุ่งมั่นเป็นสัญลักษณ์ว่า	เมื่อทำา

อะไรแล้ว	ไม่มีสิ่งใดที่ทำาไม่ได	้ภาพนี้ยังอยู่ในความทรงจำาของผมอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

										ขอย้อนวันเวลากลับไปในป	ี2508

							 ปีนั้นผมสอบเข้าเรียนเตรียมทันตแพทย์ได	้ โดยในเวลา	 2	 ปีแรกจะต้องเรียนที่

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ถนนศรีอยุธยา	ตรงข้ามโรงเรียน

อำานวยศิลป์พระนคร	 (ข้างโรงพยาบาลสงฆ์)	 ในปีที่ผมเข้ามาเป็นน้องใหม่นั้น	 ประธาน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในขณะนั้นคือ	พี่ยอด	หรือ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ดร.ยอดหทัย	เทพธรานนท์

										คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในขณะนั้น	เปิดรับนักศึกษาแค	่6	สาขา	คือ	วิทยา-

ศาสตร์การแพทย์	เตรียมเภสัช	เตรียมทันตแพทย์	เตรียมเทคนิคการแพทย์	เตรียมพยาบาล	

และเตรียมสุขาภิบาล

										ที่คณะนี้เอง	ผมได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์สตางค	์วิชาที่อาจารย์สอนคือ	วิชา

อินทรีย์เคม	ี (Organic	 Chemistry)	 วิชานี้เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารประกอบทางเคมี

ที่มีธาตุคาร์บอน		(C)		เป็นหลัก	เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก	แต่อาจารย์สตางค์ก็มีวิธีการสอนที่

ทำาให้เข้าใจง่าย	เวลาเรียนกับอาจารย์สตางค	์ไม่มีนักศึกษาคนใดอยากนั่งแถวหน้า	เพราะ

กลัวโดนชี้ถาม	หากตอบไม่ได	้ก็จะโดนเขกศีรษะตามด้วยคำาพูดว่า	“โง่จริงแฮะ”

อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	พ.ศ.	2508	(เตรียมทันตแพทย์รุ่น	7)

ผู้อำานวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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										สำาหรับลูกศิษย์ของอาจารย์สตางค	์เรื่องการถูกอาจารย์เขกศีรษะ	ถือว่าเป็นมงคล	

เป็นการตักเตือน	 และการแสดงออกซึ่งความรักความห่วงใยแกมเอ็นด	ู ไม่มีลูกศิษย์คนใด

รู้สึกโกรธเคือง

					 	 	 	ดังนั้น	 เมื่อเห็นอาจารย์สตางค์ยกมือขึ้น	ก็จะก้มหัวลง	ยอมให้อาจารย์เขกศีรษะ

แต่โดยดี	ซึ่งเป็นภาพที่น่ารัก	ยากจะเห็นได้ในปัจจุบัน

										สำาหรับประสบการณ์เรื่องการเขกศีรษะของอาจารย์สตางค์ที่ผมได้เจอมากับตัวเอง

ก็คือ	ในชั่วโมงเรียนวิชา	Organic	Chemistry	เวลาผ่านไป	20	นาที	อาจารย์สตางค์ก็ยังไม่

เข้าห้องสอน	 นักศึกษาต่างทยอยออกจากห้องเรียนไปจนเกือบหมดห้อง	 เพราะเข้าใจว่า

อาจารย์คงจะไม่มาสอนแล้ว	 (ปกติอาจารย์สตางค์จะเข้าสอนตรงเวลาและมักจะไม่ขาดสอน	

ถ้าไม่ติดธุระสำาคัญจริงๆ)	 ปรากฏว่าในวันนั้นอาจารย์สตางค์เดินมาที่ห้องสอน	 เมื่อท่าน

มองไม่เห็นนักศึกษาในห้องเลย	ท่านยืนท้าวสะเอว	คิดอะไรอยู่พักหนึ่ง	แต่ท่านก็ไม่ได้พูด

ว่าอะไร	แล้วท่านก็เดินกลับไปที่ห้องทำางานของท่าน

										ในชั่วโมงต่อมา	เมื่อท่านเข้าห้องสอน	ท่านก็ถามหาว่าใครเป็นหัวหน้าชั้น	ผมก็

ยกมือขึ้น	 ท่านก็เรียกผมออกไปยืนที่หน้าชั้นเรียนแล้วพูดกับผมดังๆ	 ต่อหน้าเพื่อนชั้น

เรียนว่า	 “ถ้าทีหลังอั๊วมาช้า แล้วลื้อไม่ไปตามลื้อจะโดนเฉ่งแบบนี้อีก”	 แถมท้ายด้วยการ

เขกศีรษะผม	1	โป๊กเป็นรางวัล	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	ไม่มีใครกล้าออกจากห้องเรียนก่อนที่

ท่านจะเข้าห้องสอนอีกเลย	 (หมายเหตุ	 ผู้เขียน:	 คำาว่า	 อั๊ว–ลื้อ	 เป็นคำาที่อาจารย์สตางค์

มักใช้กับลูกศิษย์ที่ค่อนข้างสนิทสนมคุ้นเคย)

										อีกเรื่องหนึ่งที่จะขอกล่าวถึงก็คือ	เรื่องของความเมตตาของอาจารย์สตางค์	ซึ่ง

เป็นที่รู้กันดีในบรรดาลูกศิษย์	เวลาสอบ	หากลูกศิษย์คนใดเกิดพลาดพลั้ง	ก็มักจะเข้าไป

หาอาจารย์สตางค์	เพื่อให้อาจารย์สตางค์ช่วย	ถ้าอาจารย์พิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษา

คนนั้นพอจะเรียนต่อไปจนจบการศึกษาได้	อาจารย์ก็มักจะช่วยไม่ให้ถูก	Retire	ออกไป	

เปิดโอกาสให้แก้ตัว
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										ผมเคยได้ยินอาจารย์สตางค์พูดอยู่เสมอว่า	นักศึกษาที่ผ่านการสอบ	Entrance	

เข้ามาแล้ว	จะสามารถเรียนจบได้ทุกคน	แต่สาเหตุที่เรียนไม่ได้	เพราะขี้เกียจ	ท่านไม่อยาก

จะให้ถูก	Retire	ออกไปเพราะพ่อแม่จะเสียใจ	ท่านบอกว่า	 “ให้เกเรอยู่ในนี้ ดีกว่าไปเกเร

นอกมหาวิทยาลัย”

										เกี่ยวกับการรับน้องใหม	่ท่านไม่อยากให้รุ่นพี่ถือโอกาสนี้รังแกรุ่นน้อง	ท่านอยาก

ให้การรับน้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค	์ อยากให้รุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้องโดยการติวให้รุ่นน้อง	

เป็นต้น

										สิ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์สตางค์อีกอย่างหนึ่งก็คือ	ถึงแม้ท่านมีภารกิจ

ด้านงานบริหารมากมาย	 เช่น	 นอกจากดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แล้ว	 ในขณะเดียวกันท่านยังดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย	

แต่ท่านไม่เคยละทิ้งงานวิจัย	ท่านมี	paper	มากมายที่ผ่านการรับรองจากสภาวิจัยแห่งชาติ	

และได้รับการตีพิมพ์จากวารสารนานาชาติในห้องทำางานของท่าน	 จะมีห้อง	 Lab	 เล็ก	 ๆ	

ทะลุถึงกัน	ทุกวันหากมีเวลาว่าง	ท่านจะใช้เวลาเข้าไปทำาการทดลองอย่างสม่ำาเสมอ

										จึงอาจกล่าวได้ว่า	ศาสตราจารย	์ดร.สตางค	์มงคลสุข	คือบุคคลที่เป็นครูต้นแบบ

ในวงการการศึกษาอย่างแท้จริง

										จวบจนทุกวันนี	้แม้ท่านจะจากไปนานแล้ว	แต่เรื่องราวของท่านในแง่มุมต่าง	ๆ	

จะถูกนำามาเล่าขานและถ่ายทอดเป็นตำานานแห่งความประะทับใจของลูกศิษย์ทุกคนไป

อีกนานเท่านานอย่างมิรู้ลืม
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 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข มีความสนิทสนมกับคุณแม่ (คุณหญิง

บุญเลื่อน	 เครือตราชู)	 มานานแล้ว	 และเมื่อท่านทราบว่ากำาลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย	

ท่านก็ได้กรุณาสอนพิเศษวิชาทางเคมีให้	 และในขณะเดียวกันท่านก็ชักชวนให้มาเรียนที่

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์ท่านจะชักชวนคนที่เรียนเก่งให้มาเรียนวิทยาศาสตร์	แล้วกลับ

มาเป็นอาจารย์มาพัฒนาคณะฯ	ก็เลยตัดสินใจมาที่นี่	จากที่เคยตั้งใจจะเข้าจุฬาฯ	ปีแรกมา

เรียนเตรียมแพทย์	อาจารย์สตางค์เป็นคนสอน	Organic	Chemistry	ตอนนั้นยังอยู่ที่ตึกเก่า	

ตรงคณะเภสัชศาสตร์ในปัจจุบัน

	 ความทรงจำาเกี่ยวกับอาจารย์สตางค์ที่จำาได้แม่นคือเรื่องปาชอล์ก	 เวลาใครหลับ

หรือไม่สนใจเรียนอาจารย์จะปาชอล์กแล้วก็ให้ตอบคำาถาม	 ลูกศิษย์ทุกคนน่าจะจำาได้ด	ี

ท่านทำาด้วยความเมตตาซึ่งก็ทำาให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้น	 ท่านสอนหนังสือเก่ง	 เข้าใจง่าย	

สมัยนั้นมีอาจารย์จากจุฬาฯ	 มาช่วยสอนหลายท่าน	 อย่างเช่น	 อาจารย์ทองศุข	 พงศทัต	

อาจารย์คลุ้ม	 วัชโรบล	 ก็นึกสงสัยเหมือนกันว่าทำาไมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มี

อาจารย์ของตัวเอง	 แต่ตอนนั้นคือช่วงเริ่มต้นของคณะฯ	 อาจารย์สตางค์ท่านเตรียมแผน

ไว้แล้วคือส่งนักศึกษาเก่งๆ	ที่ไม่อยากเรียนหมอไปเรียนวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศ	ยุคแรก

ก็มีอาจารย์พรชัย	 อาจารย์ประเสริฐ	 อาจารย์จิรวัฒก์	 อาจารย์วิสุทธิ์	 และอีกหลายท่าน	

พอจบแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่คณะฯ	 อาจารย์สตางค์ได้ส่งไปเรียนต่อทุกปี	 สำาหรับตัวเอง

ได้สอบชิงทุน	 ก.พ.	 หรือทุนรัฐบาลไทยในความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ในสมัยนั้นไปเรียนทางชีววิทยา	ตอนนั้นอยู่ปีสอง	ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2543-2546)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2554-2557)

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจำาปี	2559
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	 บุญคุณของท่านอาจารย์สตางค์มีมากมาย	ที่ท่านช่วยชี้ทางให้จนได้ทำางานในสิ่ง

ที่เราชอบ	จริง	ๆ 	แล้วไม่ชอบเป็นหมอ	ชอบเป็นอาจารย์มากกว่า	อาจารย์สตางค์พูดเสมอ

ว่าอยากให้คนเก่ง	ๆ	มาเรียนวิทยาศาสตร์	อย่าไปเรียนหมอหรือไปเรียนวิศวะกันหมด	

วิทยาศาสตร์หาคนเรียนยาก	ปัจจุบันก็ยังยากอยู่	 ตอนนั้นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ส่วน

ใหญ่สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส่วนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีน้อยมาก	อาจ

เพราะเป็นคณะที่ตั้งขึ้นใหม	่แต่ท้ายที่สุดอาจารย์สตางค์ท่านก็ทำาจนสำาเร็จ

	 ทีต่รงนีเ้มือ่ก่อนเปน็ทีท่ิง้ขยะ							อาจารยส์ตางคท์า่นกส็รา้งคณะขึน้มาจนได	้แต่กอ่น

ต้องเรียนที่ตึกเก่า	 ตรงคณะเภสัชศาสตร์ในปัจจุบัน	 แล้วก็ย้ายมาที่นี่ตอนป	ี 2512	 ทันมา

เรียนที่ตรงนี้สัก	 2-3	 เดือน	 แล้วจึงไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอก	 ตอนที่

อาจารย์สตางค์เสีย	 ก็ได้กลับมาร่วมงานศพท่าน	 เพราะท่านสนิทกับคุณแม่	 เลยทราบ

เรื่องตอนอยู่ที่อเมริกา	 ยังคงนึกถึงบุญคุณของท่านเสมอเพราะท่านจึงทำาให้เราได้มาถึง

จุดหมายที่ต้องการในทุกวันนี้

เรียบเรียงจาก:	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.มาลียา	เครือตราชู.	สัมภาษณ์, 17	ธันวาคม	2561.
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ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (ราชบัณฑิตกิตติมศักด์ิ)

ลูกศิษย์อาจารย์สตางค์	(วิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นท่ีหน่ึง	พ.ศ.	2503)

อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	สาขาชีวเคม	ีพ.ศ.	2527	จาก	มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(พ.ศ.	2535-2541)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(พ.ศ.	2549-2551)

รองนายกรัฐมนตร	ี(พ.ศ.	2557-2558)

 ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ไทย

	 ศ.	ดร.สตางค	์มงคลสุข	เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ไทยโดยแท้

	 ท่านเป็นผู้ที่เปลี่ยนสถานะของวิทยาศาสตร์ไทย	 จากการเป็นเพียงบันไดไปสู่

อาชีพอื่น	 เช่น	แพทย์	วิศวกร	หรือครู	สู่การเป็นอาชีพในตัวเอง	ทำาให้งานของนักวิทยา-

ศาสตร์ในเมืองไทยกลายเป็นงานที่มีจุดเด่นในตัวเอง	 ไม่เพียงงานสอนหรือบริการเท่านั้น	

แตเ่ปน็งานคน้หาสิง่ใหม่ๆ 							ในธรรมชาติ		งานวจิยัทีน่ำาประโยชนแ์ละความรูม้าสู่คนไทยและ

ชาวโลก

	 น่าทึ่งที่	 อาจารย์สตางค	์ ซึ่งเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร	์ ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ได้สร้างแรงดลใจให้คนรุ่นใหม่ในช่วงหกสิบปีที่แล้ว	 ได้เห็นความน่าตื่นเต้นของอาชีพ

วิทยาศาสตร์	 เปลี่ยนแนวทางอนาคตของตนจากการเตรียมตัวเป็นแพทย์	 วิศวกร	 หรือ

อาชีพอื่น	มาเรียนวิทยาศาสตร	์ 	 ไม่เพียงสองสามคน	แต่รวมเป็นหลายร้อยในระยะเวลา

ร่วมสิบปีของความฝันอันบรรเจิด	ซึ่งจำานวนนี้มีผมร่วมอยู่ด้วยคนหนึ่ง
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	 น่าท่ึงท่ีคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เน้นความสำาคัญของวิทยาศาสตร์

มากกว่าการแพทย์	 	 ท่านทำาให้พวกเราเห็นความสำาคัญของวิทยาศาสตร	์ และมาร่วมงาน

สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ด้วยกันกับท่าน

	 ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เพียงสอนหรือทำางานบริหาร	แต่อุทิศตัวให้การวิจัย	

เป็นตัวอย่างให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มาจนทุกวันนี้

	 ต่อมาผลงานของท่านก็ขยายขึ้น	 สู่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด	 ท่านมี

บทบาทสูงในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ ซึ่งท่านได้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	

ท่านยังมีส่วนสำาคัญในการบุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีกด้วย

	 มีนวัตกรรมที่สำาคัญอย่างน้อยสามประการที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ	ที่ท่าน	

อาจารย์สตางค์เป็นบุคคลสำาคัญที่ทำาให้เกิดขึ้นได้

	 นวัตกรรมประการแรก	คือ	เป็นแหล่งที่ให้พื้นฐานที่ดีแก่ผู้ที่จะเรียนแพทยศาสตร์	

(เชียงใหม่	ศิริราช	จุฬา	รามา	และคณะแพทย์อื่นๆ	ในช่วงต่อมา)	และศาสตร์ด้านสุขภาพ

ทั้งหลาย	 รวมทั้ง	 ทันตแพทยศาสตร์	 เภสัชศาสตร์	 เทคนิคการแพทย์	 พยาบาลศาสตร	์

สาธารณสุขศาสตร	์และกายภาพบำาบัด	

	 นวัตกรรมประการที่สอง	 เชื่อมโยงกับประการแรก	 คือ	 การผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านพื้นฐาน	คือ	เคมี	ชีววิทยาและฟิสิกส์	โดยเน้นการผลิต

ระดับปริญญาโทและเอก	นับว่าเป็นโครงการบัณฑิตศึกษาแรกของประเทศ	ส่วนสำาคัญ

ของการผลิตบัณฑิตนี้คือ	 การเน้นการวิจัยที่มีมาตรฐานสากล	 มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ	โดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์	

	 นวัตกรรมประการที่สาม	 คือ	 การสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งนักวิจัยและอาจารย์	

ซึ่งเดิมนั้น	 อาจารย์จะสอนเป็นหลัก	 ไม่ค่อยทำาวิจัยมากนัก	 การสร้างคนนี้ส่วนใหญ่ต้อง

ทำาโดยส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ	 เพราะโครงการบัณฑิตศึกษาของไทยเพิ่งเริ่มขึ้น	 โดยมี

ทั้งทุนรัฐบาลไทย	 ทุนโคลอมโบ	 และ	 ทุนร็อคกี้เฟลเลอร์	 ซึ่งผู้ที่ได้ทุนกลับมาทำางานวิจัย
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และสอนที่คณะ	 มีข้อตกลงกับสำานักงบประมาณ	 ให้เงินเพิ่มแก่อาจารย์ที่ทำางานวิจัย

สองพันบาทต่อเดือน	 ถือเป็นแหล่งบุคลากรสำาคัญที่สุดของประเทศ	 ที่ต่อมาได้ผลิต

บัณฑิตปริญญาโทและเอกจำานวนมาก	กระจายไปยังมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ		ผลงานจาก

งานวิจัยของคณะ	 เห็นได้จากการที่อาจารย์ได้รับรางวัลและทุนวิจัยมากมาย	 โดยเฉพาะ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	 ก็เห็นได้ว่าคณะเป็นแหล่งสำาคัญที่สุดมาจนปัจจุบัน	 แม้จะมี

ที่อื่นได้มากขึ้นในระยะหลัง	 (ซึ่งเป็นสัญญานที่ดีว่ามีการกระจายความสามารถออกไป)	

การสร้างคนรุ่นใหม่แบบเป็นกลุ่มก้อนนี	้ ถือเป็นนวัตกรรมที่สำาคัญ	 เพราะทำาให้เกิดมวล

วิกฤต	(Critical	Mass)	ที่ทรงพลัง

	 วาระครบรอบร้อยปีของอาจารย์สตางค	์เป็นวาระที่เราควรจะระลึกถึงพระคุณที่

ท่านได้ทำาไว้ให้กับการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของไทยโดยทั่วไป	 และให้กับคณะวิทยา-

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	โดยเฉพาะ
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 ราว 40 ปีที่แล้ว เป็นช่วงที่เริ่มตระหนักว่าประเทศจะเจริญได้ ต้องอาศัย

ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 แต่เนื่องจากประเทศไทยยัง

ล้าหลังในเรื่องดังกล่าวเมื่อเทียบกับประเทศในโลกตะวันตก	 จึงมีการผลักดันให้คนเก่ง

หันมาเรียนวิทยาศาสตร์	และจัดหาทุนให้ไปเรียนในต่างประเทศจนจบระดับปริญญาเอก	

โดยมีจุดประสงค์ให้บุคคลเหล่านี้ได้กลับมาเป็นอาจารย์ทำาหน้าที่สอนและวิจัย	 เป็น	

“แม่แบบ”	เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะทางการวิจัยขึ้นเองในประเทศไทย

 บุคคลที่เป็นกำาลังสำาคัญที่สุดในการจัดการในเรื่องดังกล่าวคือ	ศาสตราจารย์	ดร.

สตางค์	มงคลสุข	หรือที่พวกลูกศิษย์เรียกด้วยความรักและเคารพว่า	“อาจารย์สตางค์”

	 ผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สตางค์ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

ของชีวิตระหว่างที่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ	 เข้ามหาวิทยาลัย	 เรียนจนจบปริญญาตรี	

ต่อด้วยการทำาปริญญาโท	โดยมีท่านเป็น	Supervisor	จนกระทั่งท่านกรุณาจัดหาทุนส่งไป

เรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ	 การที่มีโอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์สตางค	์ ทำาให้ได้

เห็นวิธีการทำางาน	วิธีคิดคำาสอนและการพูดคุยในแง่มุมต่างๆ	ที่เล่ากันไม่รู้จบ

	 โดยปกติอาจารย์สตางค์จะใช้คำาแทนตัวเองว่า	 “ฉัน-เธอ”	 แต่ลูกศิษย์ที่สนิทกับ

ท่านก็จะทราบว่าเวลาที่อยู่กันไม่มากหรืออยู่กับท่านสองต่อสอง	 ท่านชอบใช้	 “อั๊ว-ลื้อ”	

มากกว่า	 ท่านชอบเขกหัวเวลาที่เราทำาผิด	 หรือแม้แต่ในตอนที่ท่านแสดงความเมตตา	 แต่

จะถึงกับเตะก้นเวลาที่โมโหมากๆ	โดยเฉพาะกับลูกศิษย์ที่สนิท

	 ปัจจัยหนึ่งของความสำาเร็จด้านการวิจัยของกลุ่ม	“ลูกศิษย์อาจารย์สตางค์”	คงมา

จากความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน	 เพราะพวกเราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง	 สามารถวิจารณ์

ผลงานตีพิมพ์ของรุ่นพี่	รุ่นเพื่อนหรือรุ่นน้อง	ได้อย่างตรงไปตรงมา	ไม่เกรงใจกัน	ซ้ำาบางที

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	สาขาเคมี	พ.ศ.	2529

จาก	มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
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ยังเยาะเย้ยถากถางแบบสนิทกันในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไปตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ไม่ค่อยดีใน

วารสารวิทยาศาสตร์ที่มีค่า	Impact	Factor	ต่ำา	ๆ	ทุกเวลาอาหารเที่ยงจะเป็นช่วงที่พวก

เรารอคอยที่จะได้ร่วมโต๊ะอาหาร	เล่าว่าเราได้ทำาอะไรเก่ง	ๆ 	มา	อ่านงานวิจัยอะไรดี	ๆ 	มา	

หรือเยาะเย้ยว่าเพื่อนไปทำาอะไร	 “ไม่เข้าท่า”	 มาบ้าง	 วัฒนธรรมนี้จึงเปรียบเสมือนระบบ	

“Peer	 Review”	 ของพวกเราเองทำาให้เราต้องระวังตัวไม่ให้เพื่อนฝูงเยาะเย้ยเอาได้	 ความ

รู้สึกนี้ติดตัวผมมาตลอด	เพราะมีบางครั้งที่งานวิจัยจบลงอย่างไม่ค่อยด	ีแต่อยากจะเขียน

บทความจากงานวิจัยนั้นส่งไปพิมพ์ในวารสารระดับรอง	ๆ 	ให้เสร็จสิ้นเป็นการจบโครงการ

ก็ไม่กล้า	เพราะกลัวเพื่อนฝูงจะหัวเราะเยาะเอา

	 อาจารย์สตางค์เข้ามาสอนวิชาอินทรีย์เคมีให้พวกเราด้วยตนเอง	ท่านมีวิธีสอนที่

เข้าใจง่าย	 และเกือบไม่เคยขาดชั่วโมงสอน	 ทั้งที่มีภาระงานมากเหลือล้น	 ท่านจะสอนไป

อบรมพวกเราไปเหมือนกับเป็นลูกของท่านเอง	 พวกเราเรียนรวมกันในห้องเล็คเชอร์ใหญ่	

ประกอบไปด้วย	นักศึกษาแพทย์กรุงเทพฯ	แพทย์เชียงใหม	่ทันตแพทย์	และเภสัช	จิตวิทยา

ที่ท่านใช้เสมอคือ	การพร่ำาบอกว่าพวกเราเป็นหัวกะทิและเป็นความหวังของประเทศ	

ทำาให้พวกเราหัวใจพองโตแต่ไม่มีใครเหลิง	 ท่านสอนไปพร้อมกับถามคำาถามพวกเราไปด้วย	

พวก	 “ตัวร้าย”	บางคนก็จะถูกถามมากเป็นพิเศษ	 เมื่อตอบไม่ได้ก็จะถูกเอ็ดว่า	 “โง่”	 ซึ่งใช้

เป็นประจำากับลูกศิษย์ทุกคน	แต่พวกเราแน่ใจว่าเราคงไม่โง่ดังที่ท่านว่ากล่าวแน	่ๆ	

	 แม้จะดุพวกเราแต่แววตาของท่านก็แสดงออกถึงความรักและเมตตา	 ภาษาที่

ท่านใช้ดุว่าในบางครั้งอาจดุเดือดรุนแรง	 แต่แววตาที่ฉายออกมากลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่

ท่านกล่าวโดยสิ้นเชิง	 ซ้ำาพวกเราก็ชอบแอบเห็นท่านซ่อนยิ้มเวลาที่เพื่อนเราถูกเอ็ดและ

กลัวจนลนลานเสียอีกด้วย	 พวกเราจึงไม่เคยถือสาที่ถูกอาจารย์ดุด่า	 บางคนอาจถือเป็น

โชคไปเสียอีก	

 “วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นรากฐานที่สำาคัญที่สุดของศาสตร์ทั้งหลาย พวกเธอรู้ไหม 

ในต่างประเทศ คนเก่งจะเรียนวิทยาศาสตร์ ส่วนพวกที่เก่งรองลงมาจะไปเรียนหมอ ตรง

กันข้ามกับพวกเธอที่เก่ง ๆ ทั้งนั้น กลับไปเรียนหมอกันหมด”
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 ได้ยินตอนแรกก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนอกจากภูมิใจในตัวเองเท่านั้น	แต่เมื่อได้ยิน

บ่อยเข้าประกอบกับการที่เห็นปรมาจารย์ของประเทศสมัยนั้น	 เช่น	 ท่านอาจารย์กำาแหง	

พลางกูร	อาจารย์คลุ้ม	 วัชโรบล	อาจารย์บัวเรศ	คำาทอง	ที่มาสอนพวกเราอยู่ล้วนแต่เป็น

นักวิทยาศาสตร์จบจากต่างประเทศทั้งสิ้น	 ผนวกกับการที่วงการวิทยาศาสตร์โลกกำาลังตื่น

ตัวที่นักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตวัสดุเครื่องใช้ใหม่	ๆ 	ออกสู่ตลาด	ความเจริญทางด้าน

อวกาศที่กำาลังจะส่งคนไปดวงจันทร	์ 	ทำาให้พวกเราเริ่มเห็นคล้อยตามอาจารย์และฝันเห็น

ตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ	่ทำาคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาต	ิที่สำาคัญที่สุดก็

คือการที่อาจารย์ติดต่อขอทุนจากต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นทุนร็อคกี้เฟลเลอร์	 ทุนบริทิช	

เคาน์ซิล	 ทุนโคลอมโบ	 มาได้มากมายสำาหรับส่งพวกเราไปเรียนต่างประเทศถึงระดับ

ปริญญาเอก	 ทำาให้หลายคนเปลี่ยนเข็มจากการเรียนแพทย์มาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วคน

พวกนี้ก็จบการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์นักวิจัยมีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอยู่ใน

ขณะนี้

 “นี่พวกเธอ วันหยุดเย็นค่ำาแล้วทำาไมไม่กลับบ้านไปดูหนังสือหนังหา มัวทำาอะไร

อยู่ที่นี่”

 ตอนนั้นเป็นตอนใกล้ค่ำาของวันเสาร์วันหนึ่ง	 อาจารย์ขับรถเข้ามาในคณะ	 (ตอน

ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์ อยู่ที่ถนนศรีอยุธยา	 ซึ่งปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์)	 และ

เห็นพวกเราหลายคนยังระเกะระกะอยู่ตามตึก	เมื่อได้รับทราบว่าพวกเรา	(ซึ่งเป็นนัก

กิจกรรมจำาเป็น)	ยังอยู่ที่คณะเพื่อช่วยติดไฟประดับรอบๆ	ตึก	 เนื่องในวันเฉลิมพระชนม-

พรรษา	ท่านยังหันมาพูดยิ้มๆ	ว่า

 “ไอ้พวกเธอนี่มันเก๋าเจ้ง มากินนอนที่ตึกแล้วทำาสกปรกมาก”

 แล้วเดินเข้าห้องท่านไป	สักครู่ก็เห็นไฟในห้อง	Lab	ซึ่งอยู่ติดกับห้องพักของท่าน

เปิด	 ท่านทำาการทดลองง่วนอยู่คนเดียว	 เชื่อว่าในขณะนั้นหลายคนในหมู่พวกเราคงคิด

เงียบ	ๆ	ว่าอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างท่านบ้าง	ท่านจะเข้ามาในห้อง	Lab	ทำาการ
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ทดลองวิจัยทุกวัน	 เวลาที่ท่านว่าง	 ไม่ว่าจะ	 10	 นาที	 หรือเป็นชั่วโมง	 ท่านปิดไฟในห้อง

ราว	2	ทุ่มแต่ก่อนจะขับรถออกไปก็ยังหันมาถามว่าจะกลับกันเมื่อใด	พร้อมสำาทับว่า

 “อย่ากลับบ้านดึก ไปให้พ่อแม่เห็นหน้าบ้าง”

 สักพักใหญ่มีรถแท็กซี่เข้ามาในคณะ	 พร้อมคนจากร้านไชยโรจน์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

โรงเรียนสันติราษฎร	์ เป็นร้านอาหารเจ้าประจำาของอาจารย์	 ถือถุงข้าวห่อสุดอร่อยมายื่น

ให้	 20	 ถุง	 บอกว่าอาจารย์สตางค์ซื้อแล้วสั่งให้เอามาให	้ อาจารย์ท่านเป็นเช่นนี้กับพวก

เราเสมอ	ปากท่านจะด่าว่า	(โดยเฉพาะคำาว่า	“เก๋าเจ้ง”	ซึ่งท่านชอบใช้กับพวกเราที่ชอบสิง

อยู่คณะ	 ไม่ค่อยกลับบ้าน)	 แต่ท่านจะอมยิ้มไปด้วย	 แล้วก็จะจบลงที่พวกเราได้ผลบุญมา

จากความใจดีของท่านทุกครั้ง

 “ยอดหทัย เธอรู้ไหมว่าทุนโคลอมโบไปทำาปริญญาเอกที่อังกฤษปีนี้มีอยู่ 10 ทุน 

แต่มีคนสอบผ่านแค่ 4 คน เธออยากไปปีนี้เลยไหม”

 ผมจึงเรียนอาจารย์ว่าเพิ่งบรรจุเป็นอาจารย์ได้ไม่ถึง	6	เดือนเท่านั้น	คงยังไปไม่ได	้

เพราะตามกฎจะต้องทำางานให้ครบปีเสียก่อน

 “ไม่เป็นไรหรอก ฉันจะจัดการให้ เอานามบัตรของฉันไปพบเจ้าหน้าที่ที่บริทิช 

เคาน์ซิล ให้เขาสัมภาษณ์เสียหน่อย”	(ความจริงตรงนี้ท่านใช้	‘ลื้อ-อั๊ว’	ตลอดการสนทนา)

 เมื่อไปถึงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นทราบเรื่องของเราหมดแล้ว	 ทราบแม้กระทั่ง

อาจารย์สตางค์ต้องการให้เราทำา	Ph.D.	กับ	Prof.Ollis	เพื่อนสนิทของท่านที่เมืองเชฟฟิลด์	

3-4	 วันต่อมาก็มีโทรศัพท์จากบริทิช	 เคาน์ซิล	 แจ้งว่ามหาวิทยาลัยและอาจารย์ทางโน้น

รับเราเข้าเรียนแล้ว	ขอให้เราเตรียมตัวไปอังกฤษได้เลย	นับว่าเป็นการสอบชิงทุนที่ใช้เวลา

สั้นที่สุดในโลกก็ว่าได้

 “ถ้าเธอไม่เตรียมตัวไว้ให้ดี พอมีทุนมาแล้วสอบไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่วง

ล้อจะหมุนมาหาเราอีก”
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 อาจารย์พร่ำาบอกเราเสมอว่าชีวิตคนเหมือนวงล้อที่หมุนมา	บางตอนโชคด	ีบางที

โชคร้าย	 ฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้สำาหรับทุกสถานการณ์	 เช่น	 ถ้าอยากได้ทุนไป

เรียนปริญญาเอกก็ต้องพร้อมทางด้านภาษา	จะได้ไม่พลาดโอกาสเวลาที่มีทุนให้สอบ

 “ฉันบอกเดวิด ให้เธอเรียนและทำาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง NMR ไอ้ NMR นี่สำาคัญมาก

ฉันอยากรู้มาก พอเรียนจบกลับมาแล้วช่วยมาสอนฉันด้วย”	 (Prof.David	Ollis	 เป็นเพื่อน

ของอาจารย์สตางค	์และต่อมาเป็น	Supervisor	ของผม)

 สอนอาจารย์สตางค์!	 อะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้น	 หัวใจเราจะพองโตคับอกที่

อัจฉริยะบุคคลอย่างอาจารย์สตางค์ไว้ใจจะให้เราสอนให	้ คงจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่า

ต้องตั้งใจเรียนอย่างสุดชีวิตที่จะได้กลับมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ	NMR	ให้ท่านฟัง	ทั้งที่รู้ว่า

นั่นเป็นวิธีที	่Mentor	ใช้	Encourage	ลูกศิษย์อย่างเรา	และ	Mentor	ก็ไม่เห็นจะต้องแสดง

ว่าเก่งกว่าลูกศิษย์ไปเสียทุกเรื่อง

	 เร่ืองปลีกย่อยเก่ียวกับอาจารย์น้ันเล่าเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด	 ท่ีพวกเราหลายสิบคน

รับทุนไปเรียนในสาขาวิชาต่างๆ	 จนจบกลับมาทำางานในประเทศไทย	 ก็เป็นเพราะฝีมือ

ของท่านโดยแท้	 ท่านทำาให้เราเชื่อและศรัทธาชีวิตการเป็นอาจารย์	 เป็นนักวิจัยที่คณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จึงอาจแตกต่างไปจากที่อื่น	พวกเราทำางานในสถานที่

ที่มีกลุ่มเพื่อนเก่งๆ	 รวมตัวกันอยู่มาก	 มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมากมาย	 มีธรรมเนียม

ปรึกษา	วิจารณ์ความคิดทางวิทยาศาสตร์กับเพื่อน	ๆ	โดยไม่ต้องเกรงใจเพื่อนรุ่นพี่	แต่ก็

ไม่ใช้ระบบอาวุโสมาทำาให้การทำางานขาดความคล่องตัวหรือขาดสมรรถภาพ	มีเครื่องมือ

ที่จำาเป็นต่อการสอน	การวิจัย	พวกเรายังมีเงินพิเศษที่เรียกว่าเงิน	Supplement	 ให้นอก

เหนือจากเงินเดือนอีกเดือนละ	 2,000	 บาท	 เพื่อให้พวกเราได้ทุ่มเทไปกับงานวิจัยโดยไม่

ต้องขวนขวายไปหางานพิเศษอื่นทำา	เงิน	2,000	บาทสมัยนี้อาจดูน้อยนิดเดียว	แต่ถ้าลอง

เปรียบเทียบเงินเดือนของอาจารย์ระดับปริญญาเอกในสมัยนั้นเพียง	 2,450	 บาท	 ก็ต้อง

ยอมรับว่าเงิน	Supplement	ที่ได้ก็มากเอาการ
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	 ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของ	 อาจารย์สตางค	์ สุดยอด	Mentor	 ของพวกเรา	 ผู้ที่ทำาให้

วัฒนธรรมการทำางานวิจัย	 เพื่อทำาให้การสอนดีขึ้น	 วัฒนธรรมการส่งเสริมยกย่องคนเก่งมี

ผลงาน	 เป็นของคู่กันกับคณะวิทยาศาสตร	์ มหาวิทยาลัยมหิดล	 และวัฒนธรรมนี้ได้แผ่

ขยายกลายไปเป็นวัฒนธรรมของอาจารย์โดยทั่วไปในทุกมหาวิทยาลัย	 ผมได้แต่คิดอยู่คน

เดียวว่าวัฒนธรรมการวิจัยที่เริ่มฝังรากลึกเข้าไปในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 			คงจะมาจากกลุ่ม

บุคคลที่มีโอกาสได้ท่านอาจารย์สตางค์เป็น	Mentor	แต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้อาจเป็น	Mentor

ที่ไม่อาจจะเทียบเคียงความเป็น	Super	Mentor	ของอาจารย์สตางค์ได้เลย	จึงไม่สามารถ

ผลิต	Mentee	เก่ง	ๆ	ได้มากเหมือนกับที่อาจารย์สตางค์ทำาไว้

เรียบเรียงจาก:	ยอดหทัย	เทพธรานนท์.	(2548).	“อาจารย์สตางค์	มงคลสุข	:	Super	Mentor”	ใน	

      Mentor Mentee Mentoring ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี.

	 					หน้า	262-279.	กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย,
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 ...โดยปกติแล้วการส่งเสียของพ่ีชายผมน้ันไม่เพียงพอเพราะมีภาระมาก ผมก็

ทานอาหารเฉพาะช่วงเช้ากับเย็น	 อาจารย์สตางค์คงสังเกตเห็น	 และท่านก็รู้จักประวัติผม

จากญาติทางภรรยาของท่าน	 ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษ	 ซึ่งผมไม่รู้จน

กระทั่งได้เดินทางไปต่างประเทศ	ถึงได้รู้ว่าท่านรู้จักประวัติผมเป็นอย่างดี	ผมก็ยังสงสัยว่า

ทำาไมท่านอาจารย์ถึงให้ความสนใจผมแตกต่างจากคนอื่นอยู่พอสมควร

	 ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาก	ท่านได้พัฒนาคน	คนไหนที่เรียนดี	มีแววดี	ท่านก็

พยายามส่งไปเรียนต่างประเทศ	จนทำาให้วิทยาศาสตร์ของประเทศเจริญขึ้นมากมาย	 เมื่อ

ท่านได้ล่วงลับไป	 ผมรวมทั้งเพื่อน	 ๆ	 หลายคนก็พยายามสืบทอดเจตนารมณ์ที่ท่านมีอยู่	

พยายามทำาตนให้เป็นคนด	ี ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้คิดว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรวมทั้ง

ตัวผม	 จะมีความสามารถ	 มีความคิดที่แนบเนียนกว้างไกลได้เท่าอาจารย์สตางค์	 ซึ่งพวก

ผมก็ได้แต่พยายามอยู่...

เรียบเรียงจาก:	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.	นพ.เรือน	สมณะ.	สัมภาษณ์,	2548.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.เรือน สมณะ (พ.ศ.	2481-2561)
อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	และ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 ที่คณะวิทยาศาสตร์ตรงนี้แต่ก่อนเป็นที่ทิ้งขยะ อาจารย์สตางค์ท่านไปขอมา

จาก	จอมพลสฤษดิ	์ธนะรัชต	์จึงเริ่มพัฒนาเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงการ

ต่างประเทศ	 โรงพยาบาลรามาธิบด	ี ท่านสนิทกับ	 ดร.ดินนิ่ง	 เป็นตัวแทนร็อคกี้เฟลเลอร์	

ท่านเป็นคนพูดน้อย	ปรึกษากับ	ดร.ดินน่ิง	ตลอดว่าอยากได้แบบน้ันแบบน้ี	จนร็อคก้ีเฟลเลอร์

ให้ทุนสนับสนุนครึ่งหนึ่ง	 และรัฐบาลไทยช่วยอีกครึ่งหนึ่ง	 ตอนท่านไปสร้างมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ก็ไปคุยกับ	คุณหญิงหลง	(คุณหญิงหลง	อรรถกระวีสุนทร)	จนบริจาคที่ดิน

ให้สร้างมหาวิทยาลัยได	้คิดดูสิผู้บริหารยุคก่อนใจถึงแล้วก็ไม่พูดมาก

	 ผมกลับมาที่คณะวิทยาศาสตร์ก่อนท่านอาจารย์จะเสีย	ผมค่อนข้างจะใกล้ชิดกับ

ท่านเพราะท่านเป็นเถ้าแก่ไปขอสาวให้ผม	ท่านเป็นเถ้าแก่ให้ลูกศิษย์เกือบทุกคน	ผมเคย

คุยกับท่านว่าห้องทำางานของผมยังไม่มีโทรศัพท์เลย	 ทำาเรื่องขอพัสดุนาน	 บังเอิญห้อง

ของท่านมีโทรศัพท์สองเครื่อง	ท่านดึงสายออกมาแล้วยื่นโทรศัพท์ให้ดื้อ	ๆ 	ง่ายดายแบบ

นั้นเลย

	 ตอนที่ผมเรียนแพทย์	กำาลังสอบทุน	ก.พ.	ไปญี่ปุ่น	ท่านเรียกผมไปคุยแล้วบอกว่า

เฮ้ย	ก.พ.	นี่ได้ปริญญาตรีก็ไล่กลับแล้วนะ	ไปญี่ปุ่นก็ต้องไปเรียนภาษาอีก	ไปทุนโคลอมโบ

ดีกว่า	 ท่านพูดเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นผมก็เปลี่ยนใจทันที	 รับทุนโคลอมโบไปเรียนต่อที่

ออสเตรเลียกับอาจารย์ประเสริฐ	 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.ประเสริฐ	 โศภน)	 ไปกัน

ง่ายๆ	 แบบนี้เพราะท่านอาจารย์ขอทุนให้เรียบร้อย	 ที่ออสเตรเลียเขาอนุญาตให้คนต่าง

ชาติเรียนแพทย์ได้แค่สองคนในรัฐที่ผมไป	ซึ่งสองคนนั้นก็คือผมกับอาจารย์ประเสริฐ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2516-2523)
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	 อาจารย์สตางค์ท่านส่งเสริมให้ทำาวิจัย	 อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ข้างนอก	

ถ้ายังทำาวิจัยอยู	่ลองถามได้เลย	ทุกคนผ่านที่นี่มาก่อน	ถ้าเข้ามาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์	

มหิดล	ต้องรู้ล่วงหน้าแล้วว่าที่นี่เรียนหนัก	ค่านิยมของที่นี่เมื่อก่อนเป็นอย่างไร	สมัยนี้ก็ยัง

ไม่เปลี่ยนแปลง	คือ	การวิจัย	คนที่อยู่ที่นี่ต้องรู้ว่าจะเจริญก้าวหน้าต้องทำางานวิจัย	เป็นค่า

นิยมที่เกิดตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์สตางค	์ จนทำาให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราเก่งเรื่องการ

วิจัย

เรียบเรียงจาก:	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.เลียงชัย	ลิ้มล้อมวงศ์.	สัมภาษณ์, 29	ตุลาคม	2553.
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 ชีวิตคนเราน่ีมันเหลือเช่ือ เหมือนมีใครมาขีดเส้นชีวิตไว้ ดิฉันเร่ิมเป็นอาจารย์

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน	แล้วจึงไปสมัครขอทุนกระทรวงศึกษาธิการ

ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ	วางแผนว่าจะไปเรียนภาษาก่อนสักระยะ	บังเอิญไปพบท่าน

อาจารย์สตางค์เข้าเพราะเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อน	 ท่านก็ทักว่ามาทำาอะไรที่นี่	 ก็จึง

เรียนท่านไป	ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร

	 ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา	จู่	ๆ	ท่านก็ติดต่อมาบอกว่าให้แพ็กกระเป๋าไปลิเวอร์พูล	ท่าน

ฝากให้เข้าเรียนที่นั่นให้แล้ว	ดิฉันตกใจมาก	ไม่ได้เอ่ยปากขออะไรท่านเลย	แต่ท่านจัดการ

ให้เสร็จสรรพ	 ที่ท่านทำาเช่นนั้นได้เพราะท่านเป็นศิษย์เอกของที่นั่น	 ท่านเก่งมาก	 ทำางาน

วิจัยอะไรก็สำาเร็จหมด	 เขาจึงเชื่อในฝีมือ	 แล้วก็มองว่าถ้าอาจารย์เก่งขนาดนี้	 ลูกศิษย์ก็คง

ต้องเก่งไม่แพ้กัน	แต่ความจริงเราเทียบท่านไม่ได้เลยแม้แต่น้อย

	 พอเรียนจบกลับมาสอนที่โรงเรียนช่างกลปทุมวันได้สักพัก	 จึงย้ายไปสังกัดศึกษา

นิเทศก์	กระทรวงศึกษาธิการ	ต่อมาท่านก็บอกว่าอยากให้ไปช่วยทำาห้องสมุดที่คณะวิทยา-

ศาสตร์การแพทย์	(คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	ในปัจจุบัน)	ดิฉันก็เรียนท่านไป

ว่าไม่มีความรู้ทางนี	้ จะไปทำาได้อย่างไร	 ท่านก็ว่าจะส่งไปอบรม	พอใกล้วันเดินทางท่านก็

เอาใบสมัครเรียนปริญญาโทมาให้กรอก	 ดิฉันก็บอกท่านว่าเรียนปริญญาโทต้องใช้เวลานาน

คงไปไม่ได้	ท่านก็คะยั้นคะยอขอให้ไปเถิด	จึงขัดท่านไม่ได้

	 ขณะนั้นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เริ่มทำาการได้สักระยะหนึ่ง	 มี	 Dr.	

Carroll	 F.	 Reynolds	 จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เป็นผู้จัดการ	 แต่ไม่นานนัก	 Dr.Reynolds	

ต้องเดินทางกลับ	ท่านอาจารย์สตางค์ก็เรียกให้ดิฉันกลับมาทำาหน้าที่ที่ห้องสมุดทั้งที่ยัง

เรียนไม่จบด	ีท่านบอกให้กลับมาทำา	Individual	Research	ที่เมืองไทย	ทำาเสร็จท่านก็ตรวจ

ให้แล้วส่งไปที่สหรัฐอเมริกา	ทางโน้นก็ส่งใบปริญญาใส่กระบอกกลับมาให้ถึงเมืองไทยเลย

อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ
หัวหน้าห้องสมุดสตางค	์มงคลสุข	(พ.ศ.	2511-2530)
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	 การปฏิบัติงานห้องสมุด	ไม่มีคำาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร	อาจารย์สั่งด้วยวาจาว่า

“ทำาห้องสมุดให้เหมือนเมืองนอก” เท่าน้ัน	การท่ีท่านให้คนเรียนวิทยาศาสตร์มาทำาห้องสมุด

สาขาวิทยาศาสตร์เป็นการมองไกลมาก	 เป็นแนวคิดที่ใหม่มากในสมัยนั้น	 ร็อคกี้เฟลเลอร์

สนับสนุนเงินทุนทุกอย่าง	จัดส่งหนังสือ	วารสาร	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	รถเข็นหนังสือก็ส่งมาให้

จากอเมริกา	เมื่อย้ายห้องสมุดเดิมจากตึกเก่าถนนศรีอยุธยา	มีหนังสือจำานวนมาก	มีผู้ช่วย

สองคน	 คนทำาความสะอาดสองคน	 อาจารย์ท่านจะเดินเข้ามาดูที่ห้องสมุดบ่อยๆ	 เดิน

คาบไปป์เข้ามา	ต้องการอะไรก็เรียนท่านช่วงนั้น

	 ห้องสมุดเปิดอย่างเป็นทางการคือวันเปิดตึก	 คือวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2511

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดตึก	

พระองค์ท่านจะต้องทรงลงพระปรมาภิไธย	 อาจารย์สตางค์ก็เลือกว่าให้ใช้ที่ห้องสมุด	

อาจารย์มีความคิดที่ว่าการเรียนการสอนระดับ	 ปริญญาโท-เอก	 ห้องสมุดมีความสำาคัญ

ทุกอย่างที่อาจารย์คิดว่าจะเป็นกำาลังใจให้	 อาจารย์ทำาให้หมด	 นี่จึงเป็นความภาคภูมิใจ

อย่างยิ่ง	 เป็นห้องสมุดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ตึกก็มีหลายตึก	 แต่อาจารย์ก็เลือกให้ใช้สถานที่ที่ห้องสมุด	 เวลามีชาวต่าง

ชาติมาเยี่ยมคณะฯ	 อาจารย์สตางค์ก็จะต้องพามาดูห้องสมุด	 ขนาดที่ว่ายังไม่มีอะไรมาก	

ท่านก็ยังต้องพามาเยี่ยมชม	
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	 ท่านอาจารย์สตางค์ท่านให้ความเมตตามาก	 ทำางานที่นี่แทบจะไม่มีปัญหาอะไร

ทั้งที่เริ่มกันตั้งแต่ศูนย	์ ต้องการอะไรก็เรียนท่าน	 ท่านให้ความสำาคัญกับห้องสมุดมาก	 ย้ำา

เสมอว่าต้องทำาห้องสมุดให้เหมือนเมืองนอก	เนื่องจากห้องสมุดมีห้องน้ำาอยู่ด้านหน้า	คน

งานของห้องสมุดสองคนซึ่งย้ายมาจากตึกเก่าเล่าให้ฟังเมื่อมาทำางานใหม่	ๆ	ว่า	อาจารย์

สตางค์ท่านเข้ามาขัดห้องน้ำาให้ดูเป็นตัวอย่าง	ว่าจะให้สะอาดเอี่ยมต้องทำาอย่างไร	(เพราะ

คนทำาความสะอาดสมัยก่อนไม่เหมือนปัจจุบันที่เป็นคนของบริษัทที่ได้รับการอบรมมา

แล้ว)	 คิดดูว่าจะมีคณบดีที่ไหนในเมืองไทยหรือในโลก	 ที่จะมาขัดห้องน้ำาให้ดูเป็นตัวอย่าง	

ซึ่งเป็นการสอนว่าต้องทำาทุกอย่างทุกเรื่องให้ดีที่สุด	

	 ทั้งหมดนี้เป็นความประทับใจสูงสุดต่อท่านอาจารย์สตางค	์ แม้เมื่อท่านเสียชีวิต

ไปแล้ว	 ด้วยความกตัญญูต่อท่านทั้งในฐานะอาจารย์และฐานะผู้บังคับบัญชา	 ดิฉันจึง

ทำางานอย่างทุ่มเทเพื่อชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	ห้องสมุด

สตางค์	มงคลสุข	จนถึงเวลาเกษียณอายุงาน

เรียบเรียงจาก: วิภาวรรณ	มนุญปิจุ.	สัมภาษณ์, 21	กุมภาพันธ์	2556.
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 ผมเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย-

ศาสตร์	พ.ศ.	2503	(รุ่นแรก	ที่ตั้งเดิมถนนศรีอยุธยา	พ.ศ.2501-2508)	ศาสตราจารย์	ดร.

สตางค์		มงคลสุข	ผู้ก่อตั้งคณะฯ	และคณบดีคนแรก	มีนักศึกษาร่วมรุ่น	63	คน	สมัยนั้น

สังคมไทยยังไม่ค่อยมีสิ่งที่ทำาให้ไขว้เขวมากนัก	ไม่มีสิ่งบันเทิง	ไม่มีสิ่งยั่วยุ	บรรยากาศของ

คณะฯ	 ก็เงียบสงบดี	 รถราก็ไม่ค่อยมี	 พวกเราขยันเรียนอย่างเดียว	 เรื่องเรียนเป็นเรื่อง

สำาคัญ	 ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าการวิจัยคืออะไร	 ทำาวิจัยกันอย่างไร	 และทำาไปเพื่ออะไร	

เราเห็นเพียงห้องทำาวิจัยของอาจารย์สตางค์	มงคลสุข	มีหลอดแก้วและทดลองวางระโยง

ระยางอยู่บนโต๊ะปฏิบัติการ	 (ทำาด้วยไม้สักทองอย่างดี)	 ที่อยู่ติดกับห้องทำางานของท่าน	

ถึงแม้ว่าอาจารย์สตางค์จะพูดถึงการวิจัยบ่อยครั้งในการสอนวิชาเคมีและท่านก็ให้ความ

สำาคัญกับงานวิจัยวิทยาศาสตร์อย่างมาก	แต่เรื่องนั้นก็ยังไม่เข้าหูของพวกเราอยู่ดี	เพราะ

พวกเรามุ่งเน้นไปเรียนแพทย์กันทุกคน

	 อาจารย์สตางค	์ เคยพูดเสมอว่าวิทยาศาสตร์มีความสำาคัญต่อการศึกษาและการ

พัฒนาประเทศ	ดังนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์จะใช้การสอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้	แต่จำาเป็น

ต้องทำาวิจัยควบคู่กันไปด้วย	 ที่สำาคัญคือนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นคนเก่ง	 คนที่จะมาเรียน

วิทยาศาสตร์จึงต้องเป็นคนเก่ง	ไม่เก่งจริงก็เรียนไม่ได้หรือถ้าเรียนได้ก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์

ที่ดี	 ท่านจึงพยายามเฟ้นหาคนเก่งมาเรียนวิทยาศาสตร	์ เพื่อจะได้เป็นกำาลังสำาคัญในการ

สอนและวิจัยในสถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนำาในประเทศไทย	 ให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยะ-

ประเทศและมีความสามารถที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพา

ต่างประเทศมากเกินไป	 อาจารย์สตางค์จึงพยายามสรรหาพวกนักศึกษาแพทย์และนักศึกษา

วิศวะซึ่งเป็นกลุ่มคนเก่งระดับต้นๆ	ของประเทศ	เพื่อค้นหา	“ช้างเผือก”	ในโขลงช้าง	เพราะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
ราชบัณฑิต	ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	สาขาวิชาชีววิทยา	สำานักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	สาขาพันธุศาสตร์	พ.ศ.	2533

จาก	มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ	์
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ท่านเชื่อมั่นว่าในกลุ่มช้างย่อมม	ี“ช้างเผือก”	ของแท้	เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะมาเป็น

นักวิทยาศาสตร์และเป็นอาจารย์สอนและวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย

ของไทยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคต	 (ท่านคงคิดวางแผนไว้แล้ว)	 นอกจากนั้น	 อาจารย์

สตางค์	 ได้ใช้โอกาสตอนที่ท่านเดินทางไปราชการดูงานต่างประเทศเพื่อปรึกษาหารือการ

วิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำา	 ท่านก็พยายามค้นหาและพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่กำาลัง

ศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร	์ หรือที่กำาลังทำาวิจัยหลังปริญญาเอก	 โดยทุนรัฐบาล

ไทยหรือโดยทุนส่วนตัวเพื่อให้มาร่วมทำางานที่คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

เพราะท่านชอบให้คนเก่งและมีความสามารถมาร่วมงานด้วยอย่างมาก

	 อาจารย์สตางค์	 พูดเน้นให้พวกเราฟังเสมอว่าสิ่งสำาคัญที่สุดในการพัฒนาการ

ศึกษาและวิจัยวิทยาศาสตร	์ คือ	 “คน”	 คนต้องมาก่อน	 ท่านจึงมุ่งเน้นการสร้างคนเป็น

เรื่องแรก	 แล้วเอาคนมาสร้างสถาบัน	 ไม่ใช่สร้างสถาบันก่อนแล้วค่อยคิดหาคนมาทำางาน

ตามเป้าหมาย	สถาบันสร้างไม่กี่ปีก็เสร็จ	แต่คนต้องใช้เวลายาวนานมากกว่า	7	ปี	กว่าจะ

เรียนจบปริญญาเอก	 และคนที่ได้ต้องมีใจรักวิทยาศาสตร์และชอบการทำาวิจัยอย่างจริงจัง	

คนที่ไม่มีใจรักและไม่ถนัดด้านวิทยาศาสตร์ก็เปล่าประโยชน	์ ต่อให้มีทุกอย่างพร้อมสรรพ	

ถ้าคนจะไม่ทำาวิจัยเสียอย่าง	 ยังไงเขาก็ไม่ทำา	 แต่ถ้าเขามีใจรักอยากจะทำาวิจัย	 ต่อให้ไม่มี

อะไรมากมายเขาก็จะพยายามทำาวิจัยด้วยใจรัก	 (เมื่อเทียบกับ	“คน”	ในปัจจุบันที่มีโอกาส

มากในการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเพราะมีความพร้อมในเรื่องสถานที่และอุปกรณ์

เครื่องมือที่จำาเป็นทุกอย่าง	 ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนในอดีต	 อาจจะขาดแคลนแค่ทุน

สนับสนุนการวิจัยเท่านั้น	 ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหามากนักเพราะถ้ามีทุนน้อยก็ทำาแต่น้อยและ

ทำาให้ดีที่สุด)

	 ถ้าไม่มีอาจารย์สตางค์เป็นผู้นำาทางความคิดและการปฏิบัติอย่างจริงจังผมคิดว่า

คณะวิทยาศาสตร์ของเราคงไม่ก้าวหน้ามาไกลถึงขนาดนี้	ท่านมีวิสัยทัศน์	มุ่งมั่น	ขยัน	คิด

นอกกรอบระบบราชการ	 ท่านให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและ

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่างมาก	 โดยการจัดหาทุนการศึกษาของ

รัฐบาลไทยและทุนการศึกษาภายใต้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากต่างประเทศ	โดยอาศัย
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ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	ทุน	ก.พ.	(พ.อ.จินดา	ณ			สงขลา	

เลขาธิการ	ก.พ.)	ทุนบริติชเคานซิล	และทุนการศึกษาภายใต้แผนโคลอมโบ	(นายบุญชนะ	

อัตถากร	 อธิบดีกรมวิเทศสหการ)	 เพื่อให้นักเรียนไทยที่มีผลการเรียนดีมีโอกาสไปศึกษา

ต่อในต่างประเทศจนถึงระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ใน

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 อังกฤษ	 ออสเตรเลีย	 และ

นิวซีแลนด์	 เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์และเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในทศวรรษ	 2500	 นอกจากนี้อาจารย์สตางค์

ยังมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ	 เช่น	 โครงการ	

UDC	(University	Development	Commission)

	 อาจารย์สตางค	์ ได้หาทุนตามแผนโคลอมโบให้พวกเรา	 คือ	 ภิญโญ	 พานิชพันธ์	

วุทธิพันธุ	์ปรัชญพฤทธิ์	และผม	ไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	(เคม	ีฟิสิกส์	ชีววิทยา	

อาจารย์สตางค์	เดินทาง 
ไปส่งลูกศิษย์เพื่อไปศึกษาต่อ 
ที่ประเทศออสเตรเลีย	 
เมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2504
(จากขวา)	 
ผศ.	ดร.วุทธิพันธุ	์ปรัชญพฤทธิ ์
รศ.	ดร.ภิญโญ	พานิชพันธ	์ 
และ	ศ.	ดร.วิสุทธิ์	ใบไม้
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ตามลำาดับ)	 ที่มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์	 เมืองบริสเบน	 ประเทศออสเตรเลีย	 เราจึงเริ่ม

เข้าใจการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์เพราะอาจารย์ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานดังกล่าว	

ทุกท่านทำาวิจัยควบคู่กับการสอนตามระบบอังกฤษและแสดงให้เราเห็นว่าการสอนและ

การวิจัยต้องทำาไปด้วยกันเสมอ	 (ในขณะที่บ้านเราในสมัยนั้นเน้นการสอนวิทยาศาสตร์

ตามความรู้ที่ได้จากตำาราเพียงอย่างเดียว)	ตลอดเวลาที่ผมเรียนระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้

เรื่องใหม่ๆ	 จากการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการในห้อง	 Lab	 รวมทั้งมีโอกาส

ออกศึกษาในภาคสนามโดยการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์จากถิ่นอาศัยจริงทำาให้ผมเข้าใจ

และเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติจริงยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะเมื่อผมได้เริ่มทำาวิจัย

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับประชากรของแมลงหวี่ในรัฐควีนสแลนด์

และในประเทศปาปัวนิวกินีซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย	 ทำาให้ผมเข้าใจและ

เห็นความสำาคัญของการวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม

	 เมื่อผมเรียนจบปริญญาเอกผมก็กลับมาประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคม	

พ.ศ.	2512	อาจารย์สตางค์สนับสนุนให้ผมทำางานในภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์	ตาม

ที่ท่านคาดหวังไว้	 ในช่วงเวลานั้นก็มีพวกเราหลายคนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศจนจบ

ปริญญาเอกเริ่มทยอยกลับมาสอนและทำาวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์แห่งใหม	่ ถนนพระราม

ที่	 6	สำาหรับอาจารย์ประจำาที่ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์	มีหน้าที่สอนปฏิบัติการวิชา

สัตววิทยา	พฤกษศาสตร	์และกายวิภาคเปรียบเทียบในห้อง	Lab	ใหญ่	ชั้น	3,	4,	5	ของ

ตึก	B	ส่วนการบรรยายในห้อง	Lecture	ใหญ่ที่ตึกกลมก็ยังคงสอนโดยอาจารย์อาวุโสจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อาจารย์ของภาควิชาฯ	ไม่ได้ทำาวิจัยเลย	ห้องวิจัยของภาควิชาฯ	

จึงว่างเปล่าเกือบทุกห้อง	 อาจารย์สตางค์พาผมเดินชมภาควิชาฯ	 ที่ตึก	 B	 และบอกให้

ผมเลือกห้องทำางานเอาเอง	 อยากอยู่ห้องไหนก็เลือกเอาได้เลย	 ภารกิจหลักของอาจารย์

ของมหาวิทยาลัยในยุคนั้น	 คือ	 ทำาหน้าที่สอนเป็นหลักสำาคัญ	 ใครทำาวิจัยก็เหมือนเป็น

งานส่วนตัว	แต่อาจารย์สตางค์ทำาหน้าที่ทั้งสอนและวิจัยนอกเหนือจากงานบริหารราชการ

ของคณะฯ	ท่านทำาให้พวกเราเห็นเป็นต้นแบบว่าการสอนกับการวิจัยไปด้วยกันได้	ถึงแม้ว่า

ท่านมีความสามารถในการบริหารองค์กรแต่ท่านก็ชอบงานทางด้านการศึกษาและวิจัย
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วิทยาศาสตร์มากกว่างานบริหารราชการ	 ท่านเคยเปรยให้พวกเราฟังว่าท่านมีโอกาสไป

ดำารงตำาแหน่งสูงระดับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 แต่ท่านชอบที่จะทำางานวิชาการด้าน

การศึกษาและการวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์ของเรามากกว่า	 ดังจะเห็นได้ว่าท่านมีผลงาน

การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ที่มีคุณภาพตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติจำานวนมาก	

	 สำาหรับการวิจัยวิทยาศาสตร	์เรื่องเครื่องมือ	บุคลากร	และงบประมาณ	เป็นเรื่อง

สำาคัญ	คณะวิทยาศาสตร์โดยการนำาของอาจารย์สตางค	์มงคลสุข	ผู้ก่อตั้งคณะนี้และเป็น

คณบดีคนแรกได้เจรจาขอความร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์เข้ามาสนับสนุน

ทั้งเงินงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน	 Life	

Science	 ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบด	ี ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในพื้นที่

ติดกับคณะวิทยาศาสตร์	 ทำาให้คณาจารย์ทางด้านปรีคลินิกทำาการสอนและวิจัยวิชาต่างๆ	

ด้าน	Life	Science	ได้อย่างเต็มศักยภาพ	ในขณะเดียวกันอาจารย์สตางค์ก็สนับสนุนให้จัด

ทำาโครงการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและเอกสาขาต่างๆ	ทางด้าน	Life	Science	ซึ่ง

นับเป็นคณะวิทยาศาสตร์แห่งแรกที่สร้างบัณฑิตปริญญาเอกในประเทศไทยทำาให้เกิดผล

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้อย่างโดดเด่นมากในยุคนั้น	

ต่อมามูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์เห็นว่าวิชาทางด้านชีววิทยาเป็นพื้นฐานท่ีมีความสำาคัญ

สำาหรับวิชาการทางด้าน	Life	Science	จึงได้ขยายความช่วยเหลือมายังภาควิชาชีววิทยา-

พฤกษศาสตร์โดยความเห็นชอบและการสนับสนุนของอาจารย์สตางค์	มงคลสุข	และได้ขอ

ให้ผมช่วยประสานงานกับ	 Dr.J.	 Dinning	 และ	 Dr.A.	 Kuperman	 ในการปรับปรุงวิชา

ชีววิทยาพื้นฐานชั้นปีที่	1	และ	2	ให้สอดรับกับวิชาทางด้านปรีคลินิกชั้นปีที่	3	และ	4	ตาม

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่	 โดยปรับวิชา	 Zoology	 ที่สอน

บรรยายโดยอาจารย์อาวุโสจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นวิชา	General	Biology

(Bio	101,	103)	สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที	่1	ซึ่งสอนบรรยายโดยผมร่วมกับทีมอาจารย์ของ

เราเองโดยใช้ตำารา	 Biological	 Science	 ของ	 W.T.	 Keeton	 (1967)	 ส่วนภาคปฏิบัติการ	

(Bio	102,	104)	ก็สอนโดยทีมอาจารย์ของเราเองทั้งหมด	สำาหรับชั้นปีที่	2	ให้ปรับเปลี่ยน
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วิชา	Comparative	Anatomy	เป็นวิชา	Developmental	Biology	ใช้ตำารา	Developmental	

Biology	 ของ	N.	 J.	 Berrill	 (1971)	 ซึ่งสอนบรรยายโดยทีมอาจารย์ของเราทั้งหมดซึ่งเป็น

ภารกิจที่หนักมากพอสมควรเพราะเป็นวิชาใหม่สำาหรับพวกเรา	 และให้เพิ่มวิชา	 General	

Genetics	สอนบรรยายโดยผมร่วมกับอาจารย์ของเราโดยใช้ตำาราของ	A.M.	Srb,	R.D.	

Owen	 and	 R.S.	 Edgar	 (1965)	 ส่วนวิชา	 Botany	 ให้คงไว้อย่างเดิม	 ซึ่งนับว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการคร้ังสำาคัญด้านชีววิทยาพื้นฐานในบ้านเราให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	

	 นอกจากน้ันมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์ยังสนับสนุนให้ทุนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

ชั้นปีที	่5	จำานวน	2	คน	คือ	นายนัยพินิจ	คชภักด	ีและนางสาวหรรษา	จรรย์แสง	ไปเรียน

ต่อระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	เพื่อจะได้กลับมาช่วยสอนด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์	 ให้ทันสมัยมากขึ้น	 เพราะตอนนั้น

ภาควิชาฯ	มีผมเพียงคนเดียวที่จบปริญญาเอกจากออสเตรเลีย	(อาจารย์ส่วนมากของภาค

วิชาฯ	 จบปริญญาตรีและโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	 ต่อมามูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์

ก็ได้จัดให้	 Prof.Sara	 Huggins	 (ภรรยาของ	 Prof.Russell	 Huggins	 ซึ่งทำาหน้าที่เป็น

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาของชั้นปรีคลินิก)	 ให้มาช่วยรักษาการหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา-

พฤกษศาสตร์	 ในระหว่างปี	 2516-2518	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมลาราชการไปทำาวิจัยหลัง

ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาวาย	 เพื่อร่วมโครงการวิจัยพันธุศาสตร์ของแมลงหวี่ใน

หมู่เกาะฮาวาย	โดยได้รับทุนวิจัยจาก	NSF	ของสหรัฐอเมริกา	ในช่วงเวลาเดียวกัน	Dr.	

Warren	Y.	Brockelman	(สามีของ	ดร.จริยา		บรอคเคลแมน	ภาควิชาจุลชีววิทยา	ด้านปรี

คลินิก)	 ก็ย้ายมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 มาประจำาที่ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์	

ทำาให้ภาควิชาฯ	 ดูคึกคักทางวิชาการมากขึ้นกว่าเดิม	 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ยังได้ขยาย

ความช่วยเหลือภาควิชาฯ	 เพิ่มขึ้นโดยให้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จำาเป็น	 เช่น	

กล้องจุลทรรศน์	ตู้เย็น	เครื่องชั่ง	เครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น	และให้ทุน	อ.ศิริพร	นิตยางกูร	

ภาควชิาชวีวทิยา-พฤกษศาสตร	์				ไปศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอกด้านพฤกษศาสตรท์ีป่ระเทศ

สหรัฐอเมริกาด้วย
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	 อาจารย์สตางค์เป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารี	 มีจิตเป็นมิตรไมตรีกับเพื่อนพ้อง	

รักและช่วยเหลือลูกน้องและลูกศิษย์อยู่เสมอ	 ท่านเป็นพันธมิตรกับผู้บริหารระดับสูงของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง	 ให้ความเอื้อเฟื้อแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ในสมัยน้ันโดยรับบุตรของผู้มีอุปการะคุณที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

เตรียมแพทย์ฯ	โดยอนุญาตให้เขาเข้ามาร่วมนั่งเรียนภาคบรรยายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มนักศึกษาเตรียมแพทย์ฯ	 ชั้นปีที่	 1	 เพื่อเตรียมความพร้อมที่

จะไปสอบคัดเลือกเข้าเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปีถัดไป	 ซึ่งทุกคนก็สามารถสอบเข้า

เรียนได้ทุกกรณี	 ต่อมากิจกรรมดังกล่าวได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกวดวิชาสำาหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่รู้จักกันดีในนาม	“JU”	ของคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ที่มีช่ือเสียงมากและเป็นท่ีนิยมของนักเรียนท่ัวไปในการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐในสมัยนั้น

นักศึกษาเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์	รุ่นที่	3	(พ.ศ.	2503-2504)	ถ่ายหน้าอาคารเก่าถนนศรีอยุธยา
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	 อาจารย์สตางค์ประสบความสำาเร็จอย่างมากในการสอนนักศึกษาสาขาต่าง	 ๆ	

ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 ควบคู่กับการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่ง

เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยในต้นทศวรรษ	 2500	 ในช่วง

เวลาของรัฐบาลทหารโดย	 จอมพลสฤษดิ	์ ธนะรัชต์	 นายกรัฐมนตรี	 มีนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการศึกษาวิจัยในภาคอีสานตามรูปแบบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ในการพัฒนาภาคเหนือ	 จึงได้จัดให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคแห่งที่สอง	 โดย

อาจารย์สตางค์มีส่วนร่วมผลักดันอย่างเต็มที	่ ดังจะเห็นได้ว่าในขณะที่การก่อสร้างอาคาร

สถานที่ยังไม่พร้อม	อาจารย์สตางค์ก็พร้อมรับฝากนักศึกษารุ่นแรกๆ	มาเรียนวิชาพื้นฐาน

ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์ ถนนศรีอยุธยา	 จนเป็นที่เรียบร้อย	 การขยายการศึกษาไป
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ยังจังหวัดขอนแก่น	 ทำาให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคอีสานเจริญก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว	ชุมชนก็คึกคักมากขึ้น	จากนั้นการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัยพร้อมๆ	

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ขยายลงสู่ภาคใต้ตามรูปแบบที่ดำาเนินการในภาคเหนือ

และภาคอีสาน	 โดยอาจารย์สตางค์มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ณ	 วิทยาเขต

หาดใหญ	่ จนประสบผลสำาเร็จอย่างดียิ่งโดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง

ให้เป็นอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ใน	พ.ศ.	2512	

	 จะเห็นได้ชัดเจนว่าท่านมีส่วนสำาคัญในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม	โดยการสร้างรากฐานการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยควบคู่ไปด้วยเสมอโดยเฉพาะ

กระจายความเจริญออกไปยังภูมิภาคต่างๆ	ของประเทศไทยจากความมุ่งมั่น	ขยัน	อดทน	

ตลอดจนความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของ	ศาสตราจารย์	ดร.สตางค	์มงคลสุข	 เราอาจกล่าว

ได้อย่างภาคภูมิใจว่า	 ท่านเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวไกล

สู่มาตรฐานสากล	จนทำาให้นักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นผู้นำาทางวิชาการในภูมิภาคนี้ในเวลา	3	

ทศวรรษแรกของคณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	และสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

เรียบเรียงจาก:

1.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.วิสุทธิ์ิ์	ใบไม้.	สัมภาษณ์,	16	ธันวาคม	2554.	และ	24	มกราคม	2556.

2.	วิสุทธิ์	ใบไม้.	(2561).	11	ปี	ที่ผมรู้จัก	ศาสตราจารย์	ดร.สตางค์	มงคลสุข.	ใน	6 ทศวรรษ 

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพ	:	โรงพิมพ์สุรวัฒน์.

87



100 Years of 
Prof. Stang Mongkolsuk

88

 ตอนน้ันท่ีเร่ิมต้นทุกอย่างจะยุ่งยากมาก เพราะหลายอย่างยังไม่ค่อยจะพร้อม 

ภาควิชาจุลชีววิทยาอยู่ที่ชั้น	6	ลิฟท์ในตอนนั้นก็ยังใช้ไม่ได	้ต้องเดินขึ้นจากชั้น	1	ถึงชั้น	6	

วันหนึ่งหลายครั้งเลย	เวลามาสอนนักเรียนก็ต้องเอาของจากชั้น	6	ยกลงมาที่ชั้น	2	สอน

เสร็จแล้วก็ต้องขนกลับขึ้นไปล้างที่ชั้น	6	อาจารย์สตางค์ก็ให้กำาลังใจ	เวียนแวะมาดูตลอด 

คือท่านเป็นคนที่ง่าย	ๆ	ที่ผมชอบท่านเป็นกันเองกับอาจารย์รุ่นเด็ก	ๆ	อย่างผม	ซึ่งท่านก็

ให้ความเอ็นด	ูพูดคุยด้วย	เขกหัวด้วย

	 ท่านเป็นคนที่มีบารมี	ท่านสามารถที่จะสั่งใคร	ๆ	ให้ทำาตามได	้ซึ่งการบริหารงาน

ในสมัยเก่านั้นมันดีตรงนี	้ คือสามารถที่จะทำางานให้สำาเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

เพราะว่ามีบารม	ีซึ่งต่างจากสมัยปัจจุบัน	มีผู้บริหารเยอะแยะที่มีวิสัยทัศน์กว้าง	แต่บางที

ยังไม่มีบารม	ีจะสั่งใครทำาอะไรก็ไม่มีคนอยากจะช่วยเหลือเท่าไหร่	คือมีแนวความคิด	แต่

ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะมาช่วยมาก	ๆ 	อย่างที่อาจารย์สตางค์ได้รับ	อาจารย์สตางค์นี่จะขอร้อง

ใครนี่จะมาช่วยกันตลอด

เรียบเรียงจาก:	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.	ทพ.สถิตย์	สิริสิงห์.	สัมภาษณ์,	10	สิงหาคม	2548.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทพ.สถิตย์ สิริสิงห
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	ประจำาปี	พ.ศ.	2531	สาขาจุลชีววิทยา	

จาก	มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พ.ศ.	2518)
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 เม่ือมองกลับไปในอดีตของการพัฒนามหาวิทยาลัย อาจารย์สตางค์มีบทบาท

เป็นอย่างมาก	ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	และท่านยังไปช่วยก่อต้ัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ท่านเป็น

ผู้ที่มี	 Vision	 กว้างไกล	 ที่เห็นถึงความสำาคัญของงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์	 และเป็น

นักวางแผน	ที่เห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถสูง	

จำานวนมาก	ท่านจึงได้ชักชวนให้นักศึกษาแพทย์ที่เรียนดีมาก	มาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์	

และจัดหาทุนต่างๆ	ให้ไปศึกษาในต่างประเทศ	เพื่อให้เกิด	Critical	Mass	ในการทำาวิจัย	

การชักนำาเอา	 Rockefeller	 Foundation	 เข้ามาช่วย	 ทำาให้ยกระดับการศึกษาแพทย์ใน

ประเทศ	 ในขณะเดียวกันก็ทำาให้กระตุ้นงานวิจัยทางด้าน	 Medical	 Science	 ให้เกิดขึ้น

อย่างจริงจังและพัฒนามาถึงปัจจุบัน

	 ในส่วนตัวผม	ได้รับความเมตตาจากท่านต้ังแต่สอบเข้ามาเป็นนักศึกษาเตรียมแพทย์	

ปีที่	 1	 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์ ซึ่งก็คือ	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ในปัจจุบัน	 ผมมีโอกาสเข้าไปคุยกับท่านบ่อยมาก	 จนเพื่อนๆ	มาบอกว่า	 ถ้าเข้าไปคุยกับ

อาจารย์สตางค์แบบนี	้ไม่ได้เรียนแพทย์แน	่มาวันนี้	ไม่มีวันไหนเลย	ที่ผมเสียดายว่าไม่ได้

เรียนเป็นแพทย	์ เพราะได้มาเรียนในวิชาที่ใจรักและตัวเองมีความถนัด	 และได้ทำางานใน

ด้านวิชาการมาจนถึงปัจจุบัน	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักด์ิ รุจิรวัฒน์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช	พ.ศ.	2547

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ใน	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี
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	 ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัย	Liverpool	6	ปี	 (1963-1969)	ผมมี

โอกาสได้พบท่านหลายครั้งมาก	 โดยที่ทุกครั้งที่ท่านเดินทางไปประเทศอังกฤษ	 ผมจะมี

โอกาสได้พบท่าน	 ได้รับฟังข่าวคราวงานที่ท่านกำาลังจะทำา	 และแผนงานในอนาคต	 ทำาให้

ผมตื่นเต้นและตั้งใจทำางาน	เพื่อให้จบเร็ว	ๆ	เพื่อที่จะได้กลับมาช่วยท่านทำางาน	ทุกครั้งที่

พบท่าน	ท่านจะพาไปทานอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่น	ซึ่งท่านชอบทานปลาดิบเป็นพิเศษ	

ระหว่างเรียน	 ท่านได้พยายามจัดหาหนังสือ	 ให้คำาแนะนำา	 และความเมตตามาตลอด	

ท่านจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับผม	และพระคุณอันสูงสุดก็คือ	ท่านอนุญาตให้ผม

แต่งงานกับ	ศาสตราจารย	์ดร.	คุณหญิงมธุรส	ลูกสาวคนโตของท่าน
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นักปั้น “คนเคมี”

ถือชอล์กยืนหน้าชั้นปันความรู้

ในฐานะเป็นครูผู้สอนสั่ง

แววตาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยพลัง

ด้วยความหวังผลิตผลคนเคมี

เสาะแสวงหาทุนมาหนุนเกื้อ

เป้าหมายเพื่อปูทางวางวิถี

บ่มเพาะศิษย์คัดสรรปั้นแต่งดี

กรุยทางสร้าง	เมธีเคมีไทย

สะเก็ดดาวอันแฝงแววแห่งเพชร

เจียระไนเบ็ดเสร็จเป็นเม็ดใส

ประดับบนฟากฟ้านภาลัย

นักเคมีเมืองไทยไม่อายฟ้า

นับเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่

มิอาจหาครูใดใหญ่ยิ่งกว่า

วิทยาการสมัยใหม่ได้พัฒนา

ด้วยบิดาแห่งอินทรีย์เคมีไทย

ด้วยรักและเคารพ

ลูกศิษย์เรียก “อาจารย์ตัง”

ศิษย์เก่า	เคมีมหิดล

สุเทพ	สัมมาเทศน์
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 สิ่งหนึ่งในชีวิตที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจมากคือการที่ได้เป็นลูกศิษย์ของ ศ. ดร.

สตางค์	มงคลสุข	หรือ	“อาจารย์สตางค์”	หรือ	“ป๋า”	ของพวกเรา

	 ข้าพเจ้าสอบเอนทรานซ์เข้า	SC	ได	้ในปีการศึกษา	2507	แม้ว่าในปีถัดมาข้าพเจ้า

จะรับทุน	ก.พ.	ไปเรียนต่างประเทศ	มิได้เรียนครบ	2	ปี	ตามหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร	์

แต่ช่วงเวลาเพียงปีเดียวที่อยู่	 SC	 ในฐานะน้องใหม่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า	

ประทับใจและมีผลต่อชีวิตของข้าพเจ้าจวบจนทุกวันนี้

	 ภาพของ	“อาจารย์สตางค์”	ที่ประทับในความทรงจำาราวกับเหตุการณ์เพิ่งผ่านไป

ไม่นานนักนั้น	เป็นภาพของชายวัย	50	ปี	รูปร่างผอม	ขาว	หน้าตาสะอาด	แต่งกายสมถะ	

เรียบง่าย	ท่านเดินหลังงอนิด	ๆ 	ท่วงทำานองการพูดที่ห้วนและขาดเป็นห้วง	ๆ 	ยิ้มยาก	และ

หยุดจ้องนิสิตเป็นระยะ	ๆ	จังหวะนั้นนิสิตส่วนใหญ่จะโน้มศีรษะลงจนเกือบติดโต๊ะเพื่อ

หลบตา	ด้วยรู้ดีว่าจังหวะที่ว่านี้มักจะตามด้วยการชี้นิ้วให้นิสิตตอบคำาถาม

	 ข้าพเจ้าถูกชี้ให้ตอบคำาถามเป็นประจำา	 จึงทำาให้ข้าพเจ้าอ่านตำาราภาษาอังกฤษ

คล่องตั้งแต่ยังไม่ไปเรียนเมืองนอก	 เพราะต้องดิ้นรนอ่านตำาราอินทรีย์เคมีไปล่วงหน้า

เสมอ	ในตอนนั้นรู้สึกว่าลำาบากไม่น้อย	แต่ต่อมากลับกลายเป็นคุณอย่างมาก

	 ข้าพเจ้าฉายภาพ	“อาจารย์สตางค์”	 ราวกับท่านเป็นบุคคลที่น่ากลัว	แต่แท้ที่จริง

แล้วนิสิตรักท่านมาก	ภายใต้แว่นตาสีขาวใส	คือแววตาที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตาต่อ

ศิษย์	 แม้จะดุจะว่าแต่ศิษย์ก็แอบเห็นว่าบ่อยครั้งท่านอดขำาไม่ได	้ แอบยิ้ม	 อมยิ้ม	 ให้พวก

เราเห็นอยู่เป็นประจำา	กล่าวกันในตอนนั้นว่า	ใครที่โดนอาจารย์สตางค์ดุด่าคนนั้นจะเจริญ	

หากข้าพเจ้ามีความเจริญอยู่บ้างก็คงจะเป็นอานิสงส์ที่เคยถูกครูคนนี้ดุ	 เวลาตอบคำาถาม

ของท่านไม่ได้นั่นเอง

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อดีตอธิการบดี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)
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	 “อาจารย์สตางค์”	 เป็นต้นแบบของนักวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ยากว่าคืออย่างไร	

แต่ยังผลให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน	 ยิ่งใหญ่กว่าการ

เป็นแพทย์เสียอีก	ท่านเรียกข้าพเจ้าเข้าไปพบที่ห้องทำางานในวันหนึ่ง	พูดสั้น	ๆ	ว่า	อยาก

ให้ข้าพเจ้าไปคิดดูว่าจะไปเรียนวิทยาศาสตร์ที่ประเทศแคนาดาไหม	 ข้าพเจ้าบอกว่าอยาก

ไปสหรัฐอเมริกา	จึงไม่ได้รับทุนที่อาจารย์ให	้หากแต่รับเอาความอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์

เหมือนอย่างท่านติดมาโดยไม่รู้ตัว	 และได้ตัดสินใจรับทุน	 ก.พ.	 ไปเรียนวิทยาศาสตร์ใน

สหรัฐอเมริกาสมใจในโอกาสต่อมา	การตัดสินใจในครั้งนั้นเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ากลับมารับใช้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ซึ่งเป็นเจ้าของทุนและเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของ

ข้าพเจ้า

	 ดังนั้น	ภาพของ	“อาจารย์สตางค์”	จึงเป็นภาพของ	“ครู”	และ	“นักวิทยาศาสตร์”	

ที่เป็นต้นแบบให้แก่ศิษย์เป็นจำานวนมาก	อาจารย์เป็นตำานานที่ศิษย์เล่าขานต่อ	ๆ 	กันมา	

ด้วยความเคารพรักและรื่นรมย	์คือภาพสะท้อนของคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ที่ประจักษ์ในความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 และการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานใน

ประเทศไทย	สืบทอดปณิธานของ	“อาจารย์สตางค์”	มาอย่างยาวนาน

เรียบเรียงจาก:	สุมณฑา	พรหมบุญ.	(2541).	40	ปี	คณะวิทยาศาสตร์.	ใน	40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหิดล 25012541. กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัย,	2541.
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 ข้าพเจ้าได้รับการขอร้องให้เขียนเรื่องราวและบรรยายความรู้สึกในการ

สูญเสีย	ศ.	ดร.สตางค	์มงคลสุข	ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์

เช่นเดียวกันและเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์กันด้วย	 ข้าพเจ้าเต็มใจท่ีจะเขียนเร่ืองน้ีโดยปราศจาก

ความลังเล	 ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าข้าพเจ้ามิใช่นักเขียน	 และถึงแม้จะเขียนได้ก็เขียนแบบนัก

วิทยาศาสตร์	เต็มไปด้วยความจริงและขาดสำานวนไพเราะเพราะพริ้งโดยสิ้นเชิง

 ดร.สตางค์	 เป็นศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร	์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็น

บัณฑิตวิทยาศาสตร์รุ่นที	่8	ข้าพเจ้าเป็นบัณฑิตรุ่นที่	5	แต่ถึงอย่างไรก็เห็นหน้าเห็นหลังกัน

อยู่ไว	ๆ	มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันทั้งในรั้วและนอกรั้วสีชมภู	ทุกครั้งที่มีกิจกรรมในมหา-

วิทยาลัยในงานพบปะสังสรร	งานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และงานอื่น	ๆ	ซึ่งมิสามารถ

กล่าวให้ครบถ้วนได	้รวมความว่าในระยะหลังนี้ข้าพเจ้าได้พบปะคุ้นเคยกับ	ดร.สตางค	์ยิ่ง

กว่าเพื่อนร่วมชั้นกันเสียอีก

	 ประวัติของ	ดร.สตางค	์ทางด้านการศึกษา	ดร.สตางค	์สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยม

ปีที่	 8	 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2482	 ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (เคมี)	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2485	 ต่อจากนั้นได้

เดินทางไปศึกษาต่อ	ณ	ประเทศอังกฤษ	โดยทุนบริติชเคาน์ซิล	ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ทางวิชาอินทรีย์เคมีจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล	เมื่อ	พ.ศ.	2493	และได้ทำาการวิจัย	Post	

Doctoral	อีก	 1	ป	ีที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล	 งานวิจัยที่	 ดร.สตางค	์ทำานั้นส่วนใหญ่เกี่ยว

กับสมุนไพรและปฏิชีวนะ	งานวิจัยในเรื่องต่าง	ๆ	ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทาง

วิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษ	เช่น	เรื่องมะเกลือ	ปวกหาด	ปฏิชีวนะ	ฯลฯ

หมายเหตุ:	การสะกดคำาในบทความน้ี	เป็นไปตามต้นฉบับ

หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล 

นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีอินทรีย	์ผู้ร่วมบุกเบิกงานของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันต	ิ 

เป็นสุภาพสตรีที่บุกเบิกงานขององค์กรพัฒนาเอกชนจนได้รับการยกย่องเป็น	

“มารดาแห่งเอ็นจีโอเมืองไทย”



100 ปี ชาตกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

	 ด้านราชการ	 ดร.สตางค	์ เคยดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	 หัวหน้าแผนกวิชาเคมี	

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ซึ่งเหมือนกับ

คณะเตรียมแพทย์เมื่อสมัย	25	ปีก่อนโน้น	ผลิตนิสิตเตรียมแพทย์สำาหรับป้อนมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ	์ศิริราช	และเชียงใหม่

	 ในการที่จะมองคุณงามความดีของบุคคลนั้น	ย่อมจะละเว้นเสียมิได้ที่จะกล่าวถึง

ประวัติการศึกษา	การรับราชการ	ผลงานอื่นๆ	ตลอดจนความประพฤติและการปฏิบัติตน

ต่อเพื่อนฝูง	 ผู้บังคับบัญชา	 ครูอาจารย์	 บิดามารดา	 ญาติพี่น้อง	 สำาหรับความรู้ความ

สามารถ	การปฏิบัติงานของ	ดร.สตางค	์นั้น	เป็นที่ยกย่องสรรเสริญยิ่งนัก	ไม่มีข้อบกพร่อง

ด่างพร้อย	สุดที่จะหาคำาใดๆ	มากล่าวให้สาสมกับความตั้งใจไม่

	 ในด้านการปฏิบัติต่อเพื่อนฝูง	 เพื่อนร่วมชั้นเล่าให้ฟังว่า	 ดร.สตางค์	 เมื่อครั้งยัง

เรียนหนังสืออยู่จุฬานั้นขยันมาก	 ไม่ใคร่เล่นหัวซุกซนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ	 เอาแต่เรียน	

แต่เวลาเข้าผู้หลักผู้ใหญ่เก่งมาก	 ผู้ใหญ่มักมีเมตตาจิตต่อ	 ดร.สตางค	์ พูดอะไรมักเป็นที่

เชื่อถือ	 บุคลิกลักษณะอันนี้เองที่ทำาให้การเจรจากับชาวต่างประเทศมักเป็นที่เชื่อถือและ

ให้ผลดี	 ดร.สตางค์	 ประสพความสำาเร็จก้าวหน้า	 เป็นใหญ่เป็นโตในทางหน้าที่การงาน

อย่างรวดเร็วและอย่างอิจฉา	 ทำาให้เพื่อนฝูงตามไม่ทัน	 แต่กระนั้นก็ตาม	 เพื่อนฝูงก็หาได้

อิจฉาหรือเกลียดชังไม	่ กลับรักใคร่และภาคภูมิใจที่มีเพื่อนมีหน้ามีตา	 ต่างได้พึ่งพาอาศัย	

ได้ความช่วยเหลือของ	 ดร.สตางค	์ แนะนำาในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน	 ฝาก

บุตรของเพื่อนๆ	 ให้เข้าเรียน	 มีการจัดชั้นพิเศษคล้ายมัธยม	 8	 ไว้รับลูกหลานของเพื่อนที่

สอบตก	 เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้	 กวดวิชาให้พลางๆ	 เพื่อเรียนรอไว้เข้ามหาวิทยาลัยปีหน้า	

มิต้องให้อยู่เฉย	โดยเปล่าประโยชน์

	 ในด้านความเป็นศิษย์ต่ออาจารย	์ ดร.สตางค์	 มีอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์หลาย

ท่านรวมกับข้าพเจ้า	 ที่จำาได้ไม่เคยลืมก็ม	ี ศาสตราจารย์	 ดร.แถบ	 นีละนิธิ	 ศาสตราจารย์

ทองศุข	 พงศ์ทัต	 	 และศาสตราจารย	์ ดร.บัวเรศ	 คำาทอง	 อาจารย์ทุกคนรัก	 ดร.สตางค์	

อย่าง	 ศาสตราจารย์แถบ	 เวลาจะยกตัวอย่างให้ศิษย์รุ่นหลังฟังถึงความเรียนเก่ง	 ท่านมัก

ยกตัวอย่าง	ดร.สตางค์	อยู่บ่อย	ๆ	อาจารย์ทองศุข	เล่าให้ข้าพเจ้าฟังด้วยท่าทางอัน

หม่นหมองว่า	 ดร.สตางค์	 เป็นศิษย์ที่ให้ความพากภูมิใจเป็นที่สุด	 และกระบวนความ
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กตัญญูกตเวทีก็ไม่มีใครสู้	ดร.สตางค์	รักวิชาเคมีมากที่สุดในบรรดาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง

หลาย	 ฝีมือในการวิเคราะห์ถูกต้อง	 แน่นอน	 แม้ในปัจจุบันนี้จะมีงานทางด้านการจัด

กิจการและการปกครองมากล้นก็ตาม	 แต่ก็ยังอุตส่าห์เจียนเวลาไปเลกเชอร์วิชาอินทรีย์

เคมีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์	ปีที่	1	และปีที่	2	เกือบไม่เว้นวัน

	 สำาหรับ	ศาสตราจารย์	ดร.บัวเรศ	คำาทอง	ท่านกล่าวว่า	แม้ในขณะนี้ท่านได้รับ

ตำาแหน่งอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	แทน	ดร.สตางค์	แล้วก็ตาม	แต่ก็ห้าม

กะใจที่จะตื่นเต้นดีใจไม่	 เพราะความเศร้าโศกเสียดาย	 ดร.สตางค์	 นั้นมีท่วมท้นยิ่งกว่า

ดร.สตางค์	 เป็นคนซื่อ	 คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น	 จิตต์ใจดีมีเมตตากรุณากับทุกคนทุกชั้น	

มีความรักใคร่และสัมพันธ์ติดต่อกับอาจารย์โดยใกล้ชิดและสม่ำาเสมอ	เมื่อคราวที่ไปศึกษา

ทำาปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษนั้น	บริติชเคาน์ซิลฝากให้ที่วิทยาลัยเล็ก	ๆ	คือ	Leicester	

College	 ซึ่งเป็นสาขาของ	 London	University	 แต	่ ดร.สตางค	์ ไม่ใคร่ชอบ	ศาสตราจารย	์

ดร.บัวเรศ	จึงเขียนจดหมายฝากฝังไปที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล	และอาจารย์ที่ลิเวอร์พูลได้

มารับไปเรียนทันที	 ดร.สตางค์	 เรียนเก่ง	 ทำาชื่อเสียงไว้มาก	 อาจารย์ที่ลิเวอร์พูลเขียน

จดหมายชมเชยกับศาสตราจารย	์ดร.บัวเรศ	เสมอ	ทั้งนี้เป็นผลให้การติดต่อฝากฝังนักเรียน

เข้าเรียนที่ลิเวอร์พูลได้ง่ายมากในระยะหลัง	ๆ	และ	ดร.สตางค์	ก็เป็นผู้ฝากฝังให้เข้าเล่า

เรียนได้	ณ	สถานที่นั้นอีกหลายราย	และมีการติดต่อเป็นอย่างดีตราบจนทุกวันนี้

	 ดร.สตางค์	 เป็นคนรักความก้าวหน้า	 บากบั่น	 ชอบทำาประโยชน์	 เห็นการศึกษา

เป็นใหญ	่ พูดจริงทำาจริง	 มีความเมตตากรุณามาก	 ลูกศิษย์รักใคร่นับถือ	 เคยขอทุนช่วย

เหลือเด็กยากจนบ่อย	ๆ	ออกปากเรี่ยไรบอกบุญกับเพื่อน	ๆ	ญาติมิตรก็มี	บางวันมีลูก

ศิษย์ไปขอสตางค์ใช้	 บ้างก็ขอค่ารับประทานอาหารกลางวัน	 บ้างก็ขอค่ารถ	 ได้รับความ

รบกวนบ่อย	ๆ 	สำาหรับผู้ที่เข้าไปขอความช่วยเหลือแล้ว	น้อยครั้งที่จะได้รับความผิดหวัง	

มักได้รับความช่วยเหลือไม่มากก็น้อยทุกราย

	 ในด้านความเป็นหัวหน้าครอบครัว	 ดร.สตางค	์ ให้ความรัก	 ให้การศึกษาแก่บุตร

อย่างดีเยี่ยม	 บุตรสามคนกำาลังศึกษาในต่างประเทศ	 บุตรสาวคนโตกำาลังทำาปริญญาเอก	

คนที่สองเรียนที่แคลิฟอร์เนีย	คนที่สามเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในกรุงเทพ	คน

ที่สี่เรียนในประเทศอังกฤษ	ในระยะที่บุตรทั้งสามทราบว่า	ดร.สตางค์	และคุณยุพิน	กำาลัง
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จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจรจาขอทุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย	

แล้วจะเลยแวะเยี่ยมลูก	ๆ	ลูกทั้งสามต่างตั้งตารอคอยวันที่บิดามารดาจะไปเยี่ยม	แต่แล้ว

เหตุการณ์ก็กลับกลายไป	คือลูก	ๆ	ถูกเรียกกลับกรุงเทพโดยปัจจุบันทันด่วน

	 พูดถึงความตาย	ไม่เป็นสิ่งที่ใคร	ๆ 	จะเลือกได้ว่าจะตายโดยวิธีใด	ฉนั้นก็เป็นเรื่อง

ธรรมดาเสียเหลือเกินว่า	 ความตายนั้นเป็นความแน่แม้เหนือสิ่งใด	 แต่ไฉนเล่ามัจจุราชจึง

มาเลือกเจาะจงแต่ชีวิตบุคคลที่มีประโยชน์และมีค่าเช่นนี้

	 ในวงการวิทยาศาสตร์และวงการศึกษาอาจกล่าวได้ว่าเป็นความสูญเสียอย่าง

ใหญ่หลวง	ดร.สตางค	์เกิดเมื่อปีมะแม	วันที่	15	กรกฎาคม	2462	และถึงแก่กรรม	เมื่อวันที่	

6	กรกฎาคม	2514	อายุ	52	ปีบริบูรณ	์อายุอานามขนาดนี้ยังทำาประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ได้อีกมากมายนัก	แม้แต่ในระยะเวลาที่ก่อนถึงแก่กรรมสัก	2	วัน	ก็เป็นระยะเวลาที่จะต้อง

เดินทางไปเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม	 มูลค่า	 90	 ล้านบาท	 จากอังกฤษ	ญี่ปุ่น	

และอเมริกา	เพื่อนำามาพัฒนาสองมหาวิทยาลัย	คือ	มหิดล	และ	สงขลานครินทร์	สำาหรับ

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก	่ เช่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ซึ่ง

ตั้งมาช้านานแล้ว	เรายังเคยได้ยินเขาบ่นกันเสมอ	ๆ	ว่าขาดอาจารย์	ขาดเครื่องมือ	ขาด

ตำารา	ขาดงบประมาณ	และอะไรต่อมิอะไร	ลองคิดดูเถอะว่ามหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งใหม	่ๆ	

จะมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายสักแค่ไหน	ก็เป็นคุณงามความดีและความพยายาม

อย่างยิ่งยวดของ	ดร.สตางค	์ที่จะเอาชนะปัญหาต่าง	ๆ	เหล่านี้

เรียบเรียงจาก:	อนงค์	นิลอุบล,	หม่อมหลวง.	(2514).	ชีวิตท่ีมีค่าของศาสตราจารย์	ดร.สตางค์	มงคลสุข.	
	 					ใน	ชุมนุมจุฬาฯ ปีท่ี 23 ฉบับท่ีสอง วันจุฬาลงกรณ์ 22 ตุลาคม 2514.

97



100 Years of 
Prof. Stang Mongkolsuk

98

 คณะวิทยาศาสตร์   เดิมมีชื่อว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	เป็นธรรมดาของการก่อตั้งยุคบุกเบิกย่อมมีอุปสรรคมาก	ปัญหาที่สำาคัญคือ	

การนำานักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์มาทำางานภายใต้กฎระเบียบราชการที่ล้าสมัย	 และ

คำานึงถึงระเบียบที่วางไว้เหนือเหตุผลและความถูกต้อง	 เช่น	 มีอยู่ครั้งหนึ่ง	 ท่านอาจารย์

สตางค์	 ได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวไปจำานวนมากทำารูปเรือหงษ์ด้วยทองคำา	 (สมัยทองบาทละ	

320	บาท)	เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประธานกองทุนมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ที่สหรัฐฯ	ผลคือ

ประสบความสำาเร็จ	ได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ามาสองร้อยกว่าล้านบาท	พร้อมทั้งลง

นามในสัญญามาเรียบร้อย	เพื่อเป็นทุนในการซื้อเครื่องมือราคาแพงมาติดตั้งในห้อง

ปฏิบัติการต่าง	 ๆ	 และเป็นค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จากต่างประเทศมาช่วยสอนใน

คณะฯ	 เนื่องจากระยะเริ่มแรกนั้นการหาบุคลากรเป็นเรื่องยากมาก	 แต่แทนที่จะมีความดี

ความชอบ	 กลับถูกเชิญไปเป็นจำาเลยใน	 ครม.	 ยุคนั้น	 เพราะที่ทำามาเป็นการปฏิบัติผิด

ระเบียบราชการ	การรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศต้องได้รับอนุมัติจากกรมวิเทศฯ	ก่อน

และย้ำาให้แก้ตัวเสียใหม่ทีหลังอย่าทำาอย่างนี้อีก	ท่านอาจารย์จึงตอบกลับไปว่า

 “ผมจะไม่แก้ตัวอะไรทั้งนั้น เพราะเห็นว่าสิ่งที่ได้ทำามานั้นถูกต้องที่สุดแล้ว สิ่งที่

ควรแก้ไม่ใช่ตัวผม แต่ควรแก้ระเบียบไม่ดีนั่นมากกว่า” 

 ในท่ีสุดเร่ืองก็จบลงด้วยดีโดยไม่มีอะไรต้องแก้ท้ังส้ิน	 ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าการทำางาน

ที่เหนื่อยกายนั้นพอทนกันได	้แต่ต้องทนเหนื่อยใจด้วยแล้วหนักหนาจริงๆ	ใครจะไปรู้ล่วง

หน้าว่าการไปเจรจาครั้งนั้นจะประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลว		ข้าพเจ้าเห็นว่าผู้ร่างกฎ

หมายเหตุ:	การสะกดคำาในบทความน้ี	เป็นไปตามต้นฉบับ

อาจารย์อมร ศรีวงศ์ (พ.ศ.	2471-2555) 
สถาปนิกผู้ทำางานใกล้ชิดกับอาจารย์สตางค์

ผู้ออกแบบ	ตึกกลม	ของคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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ระเบียบการปฏิบัติราชการนั้น	มองพื้นฐานของข้าราชการทั่วประเทศเป็นคนไม่ดีทั้งสิ้น

และด้วยเหตุนี้เอง	คนดี	ๆ	จึงทนอยู่ในราชการได้ยากลำาบากเต็มที

	 ท่านอาจารย์สตางค์เป็นคนจันทบุร	ี บ้านเกิดของท่านอยู่ในอ่าวปากน้ำาเข็มหนู* 

สมัยนั้นไปมาลำาบากมาก	ใช้ถนนสุขุมวิทขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทาง	และต้องไปต่อ

เรือที่ท่าใหม	่ บ้านท่านอยู่ติดทะเลในอ่าวเข็มหนู	 เป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูงเวลาน้ำาขึ้น

ท่วมถึง	 น้ำาใสเห็นปูกุ้งมากมาย	 ภูมิประเทศสวยงามมาก	 ฝั่งตรงข้ามเป็นทิวเขาเรียกว่า	

แหลมงอบ	บังลมพายุได	้ปากอ่าวมีเกาะชื่อ	เกาะสะบ้า	ช่วยบังคลื่นลมให้อ่าวอีกชั้นหนึ่ง	

ผิวน้ำาในอ่าวจึงเรียบไม่มีคลื่นเลย	 เหมือนใครเอากระจกแผ่นมหึมามาวางไว้	 เงาสะท้อน

ทิวทัศน์รอบอ่าวจึงนิ่งเหมือนรูปถ่ายกลับหัว	 ข้าพเจ้านั่งดูอยู่ที่เฉลียงชั้นบนหน้าบ้านได้

ครั้งละนาน	 ๆ	 ทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างนี้หรือเปล่าหนอที่ช่วยให้เกิดบุคคลที่ดีงามอย่าง

นั้น

	 คุณพ่อของอาจารย์สตางค	์ อายุประมาณ	 80	 กว่า	 ร่างกายแข็งแรงพูดเสียงดัง	

เอ็ดอาจารย์ว่า	“อ้ายหนมขี้ฟาย (ขี้ควาย) นี่ฉันไม่ชอบเลยแต่แกชอบเอามาให้ฉันเรื่อยฮิ” 

อาจารย์หัวเราะและมากระซิบให้ข้าพเจ้าฟังว่า	 “ฟันของพ่อจะหมดปากอยู่แล้ว จึงได้หา

ของที่รับประทานง่าย ๆ มาให้ ไม่รู้เป็นอะไร พ่อชอบทานแต่อะไรที่มันแข็งๆ”  ข้าพเจ้า

จึงได้ทราบว่าอ้ายขนมขี้ฟายที่ว่านั่นคือขนมเค้กสั่งพิเศษจากโรงแรมเอราวัณนั่นเชียว	

	 ท่านอาจารย์สตางค์เรียกคุณพ่อท่านว่า	 “เต๊”	 เรียกคุณแม่ว่า	 “เมะ”	 คุณแม่ของ

ท่านเล่าให้ฟังว่าวันที่อาจารย์สตางค์เกิดนั้นฝนตกอย่างกับฟัารั่ว	 มีพายุแรง	 เวลาตกฟาก

พร้อมกับฟ้าร้องดังกึกก้องและผ่าลงใกล้บ้าน	 รุ่งเช้าจึงได้ทราบว่าเมื่อคืนช่อฟ้าหน้าโบสถ์

หักลงที่วัดใกล้บ้าน	ตกบ่ายสมภารวัดนั้นก็มาเยี่ยมที่บ้านและผูกดวงให้เด็ก	กำาชับว่าเลี้ยง

ให้ดี	 เด็กคนนี้อนาคตไปไกลและให้ชื่อว่า	“สตางค์”	แปลว่า	“หนึ่งในร้อย”	ส่วนดวงนั้นผูก

ให้เสร็จหลังฟ้าผ่าแล้ว	 คุณแม่ก็ยังข้องใจว่าทำาไมฟ้าต้องผ่าช่อฟ้าด้วย	 ท่านสมภารก็ว่า	

“โยมต้องเข้าใจ วัดนี้เก่าแก่เงียบเหงามานาน ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง ช่อฟ้าเก่าหักไปจะได้มี

โอกาสจัดงานยกช่อฟ้าใหม่ยังไงล่ะ” 
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	 สมัยนั้นท่านอาจารย์เป็นเด็กเรียนเก่ง	เฉลียวฉลาด	หลังจบชั้นประถมและมัธยม

ต้นที่บ้านเกิด	 คุณพ่อของอาจารย์จะไม่ให้เรียนต่อมัธยมปลายที่กรุงเทพฯ	 เพราะรายได้

จำากัด	 ทั้งครูทั้งสมภารเลยเดือดร้อนต้องมาอ้อนวอนถึงบ้านให้ส่งเรียน	 และท่านสมภาร

ว่าหากมีปัญหาอะไรที่ท่านช่วยได้ท่านยินดีและจะดีใจมากหากท่านได้มีโอกาสร่วมในการ

ส่งเสียค่าเล่าเรียนของเด็ก	แต่ถ้าไม่รับปากท่านสมภารจะนั่งอยู่อย่างนี้ไม่กลับวัดแน	่ๆ	

	 จนในที่สุดคุณพ่อของอาจารย์สตางค์ก็ยอมแต่จะไม่รบกวนใครทั้งนั้น	 จะกัดฟัน

ส่งเรียนด้วยตัวเองให้ได	้ ท่านสมภารไม่มีรายได้อะไร	 จะปล่อยให้ช่วยรับภาระได้อย่างไร	

ต่อจากนั้นเด็กชายสตางค์ก็ได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพฯ	 และสอบเข้ามัธยมปลายที่โรงเรียน

สวนกุหลาบ	รุ่นติดกับ	พลเอกเปรม	รัฐบุรุษนั่นแหละครับ

เรียบเรียงจาก:	อมร	ศรีวงศ์.	(2541).	40	ปี	คณะวิทยาศาสตร์.	ใน	40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2541. หน้า 53-54.	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัย.
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	 To	most	 Thais	 who	 knew	 him,	 Prof.Stang	Mongkolsuk	 was	 a	 visionary	
administrator.	To	practically	all	of	his	students	who	were	fortunate	enough	to	have	
attended	his	lectures,	he	was	an	excellent	teacher	and	a	life-long	mentor.	But	to	the	
past	and	present	members	of	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University,	Thailand,	
it	was	Prof.Stang’s	commitment	to	research	that	fostered	the	research	culture	and	
research	tradition	that	became	the	hallmark	of	the	Faculty	for	succeeding	generations.

 Because	of	its	commitment	to	research	excellence,	the	Faculty	of	Science,	
Mahidol	University	is	one	of	the	best	known	scientific	institutions	in	Thailand	and	in	
the	Southeast	Asian	region.	According	to	Thai	Office	and	Thailand	Research	Fund,	
its	current	academic	rank	 is	high.	This	has	resulted	because	the	entire	academic	
staff	 is	 immersed	 in	 the	 Faculty’s	 “research	 culture”.	 This	 creates	 a	 stimulating	
atmosphere	where	by	each	member	“feels”	a	strong	commitment	to	excel	in	research	
performance	from	the	day	they	joined	the	Faculty.	This	was	the	vision	of	Prof.Stang	
Mongkolsuk,	the	first	and	founding	Dean	of	Faculty	of	Science.	Prof.Stang	was	a	
researcher	in	organic	chemistry.	After	finishing	his	doctoral	degree	in	chemistry	from	
the	University	of	 Liverpool	 (1950),	 he	 returned	 to	Thailand	and	demonstrated	his	
passion	for	research	by	initiating	and	developing	an	exciting	program	in	the	organic	
chemistry	of	natural	products.	Results	of	the	work	were	published	in	internationally	
acclaimed	journals	[1-8].	For	example,	his	research	on	the	“connected”	structure	of	an	
antibiotic	from	lichens	was	published	in	the	Journal	of	the	Chemical	Society,	while	his
in-depth	research	on	parasitic	antagonists	and	other	physiologically	active	compounds	

Prof.Amaret Bhumiratana
Dean	of	Faculty	of	Science,	Mahidol	University	(1999-2003,	2004-2007) 

The late Professor Stang Mongkolsuk: A role model as an excellent 
researcher, teacher, and visionary administrator.
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from Artrocarpus lakoocha, Diospyros mollis,	and	Garcinia handuryi	were	published	
in	the	Journal	of	the	Chemical	Society,	Tetrahedron	and	Phytochemistry,	respective-
ly.	His	love	for	research	as	well	as	his	emphasis	on	“quality	research”	and	publication	
in	“top	grade”	journals	were	traditions	that	Prof.	Stang	imprinted	on	the	succeeding	
generations	at	the	Faculty.	No	matter	how	involved	in	administration,	his	love	and	
commitment	 to	 research	 never	 paled	 and	 he	 never	 detached	 himself	 from	 the	
laboratory.	As	Chairman	of	 the	Chemistry	Department	or	Dean	of	 the	Faculty	 of	
Science,	his	laboratory	was	always	next	door	to	his	office	[9].	His	“culture”	to	publish	
high	quality	research	in	peer	review	journals	has	led	to	the	high	academic	ranking	and	
the	excellent	 international	reputation	of	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University.

 According	to	Prof.Stang,	“University	staff	must	do	research	since	they	cannot	
maintain	 their	 academic	 excellence	 through	 teaching	 alone”.	 These	 were	 the	
principles	behind	the	present	day	“research	culture”	at	the	Faculty	of	Science.	These	
principles	were	applied	when	Prof.Stang	received	assistance	 from	the	Rockefeller	
Foundation	 to	 recruit	 overseas	 staff	 to	come	 to	Thailand	 for	 the	development	of	
various	departments.	All	applicants	were	screened	not	only	for	their	ability	to	teach,	
but	also	for	their	good	research	record.	When	scholarships	were	made	available	to	
send	bright	young	Thai	students	to	study	abroad,	Prof.	Stang	made	sure	that	those	
selected	were	the	best	and	the	brightest	that	could	be	sent	to	complete	doctoral	
degrees	 and	 return	 home	with	 experience	 in	 conducting	 quality	 research.	 Being	
are	 searcher	 himself,	 Prof.Stang	 knew	 exactly	 how	 to	 prepare	 for	 the	 return	 of	
these	young	recruits	from	well	known	institutions.	He	had	to	provide	well	equipped	
laboratories,	 sufficient	 research	 funding	 and	 an	 excellent	 library	 (now	 named	 the	
Stang	Mongkolsuk	Library).	 It	was	this	foresight	and	careful	planning	that	 laid	the	
foundation	 for	 the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University	 to	emerge	as	a	 leading	
research	institution	recognized	as	one	of	the	best	in	Thailand.
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	 In	 1958,	 Prof.Stang	 was	 the	 director	 of	 a	 school	 that	 had	 been	 newly	
established	to	teach	premedical	students.	He	had	a	firm	belief	that	an	academic	staff	
that	could	integrate	instruction	with		experience	of	basic	research	in	the	life	sciences,	
would	be	the	most	suitable	teachers	for	pre-clinical	students.	The	first	class		comprised		
64	students	destined	 for	 the	new	Medical	School	at	Chiang	Mai	University.	Two	
years	later	in	1960,	Prof.Stang	requested	that	the	Thai	Government	transform	the	
pre-medical	 school	 into	 the	 Faculty	 of	 Medical	 Science	 of	 Medical	 University	 at		
Siriraj	Hospital	 to	be	 located	on	7.5	rai	of	 land	 (corresponding	to	12,000	m2)	on	
Sri-Ayuthaya	Road	(presently	the	Faculty	of	Pharmacy,	Mahidol	University).	In	1962,	
after	the	first	two	years	of	the	medical	curriculum,	Prof.Stang	requested	assistance
from	 the	 Rockefeller	 Foundation	 to	 setup	 a	 post-graduate	 study	 and	 research	
program	in	six	preclinical	departments,	and	in	1964	he	began	to	develop	the	policy	
for	 setting	 up	 pre-medical	 departments	 at	 the	 Faculty	 of	 Medical	 Science	 in	 a	
manner	 that	would	 be	 different	 from	 any	 other	 faculty	 in	 the	 country.	 The	 initial	
concept	was	to	have	students	study	a	general	pre-medical	curriculum	for	two	years	
and	to	follow	this	with	a	pre-clinical	curriculum	for	another	two	years.	It	was	projected	
that	most	students	from	this	program	would	go	on	to	medical	school,	but	that	a	
substantial	number	would	elect	to	go	on	instead	to	doctoral	degree	programs	from	
which	they	would	then	return	to	join	the	staff	of	the	pre-medical	departments.

 In	 keeping	 with	 this	 new	 concept	 of	 the	 pre-clinical	 departments,	 the	
Government		provided		the	budget	to	build	a	new	Faculty	of	Science	on	Rama	VI	Rd.	
(the	present	location	of	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University).	His	majesty	King	
Rama	IX	laid	the	foundation	stone	on	Thursday	19th	August	1965.	The		construction		
was	 completed	 in	 1967	 and	His	Majesty	King	Rama	 IX	 came	 to	 inaugurate	 the	
building	on	Monday	26th	February	1968.	Thus,	the	Faculty	of	Medical	Science	had	
operated	from	Sri-Ayuthaya		Road	for	8	years	before	the	move	to	the	new	location	
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on	Rama	VI	 Rd.	 Behind	 all	 of	 this	was	 the	 underlying	 concept	 that	 staff	 of	 the	
pre-medical	departments	had	to	do	research	as	well	as	teach,	and	thus	promotion		
of	a	research	environment	and	a	research	culture	was	fundamental	with	inception	
of	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University.

 In		implementing	the	new	program,	Prof.Stang	worked	together	with	Prof.	
James	S.	Dinning,	are	presentative	from	the	Rockefeller	Foundation	that	supported	
the	project	with	a	9.7	million	US$	grant.	At	the	beginning	of	the	program,	temporary		
staff		was	recruited	from	overseas	to	carry	out	teaching	and	research	activities	while	
scholarships	were	made	available	 for	Thai	 students	 to	 study	abroad	 for	doctoral	
degrees.	Once	graduated,	 these	students	would	 return	 to	 replace	 the	 temporary	
overseas	staff.	Prof.Stang	pursuaded	organizations	such	as	the	Thai	Government,	
The	Rockefeller	Foundation,	the	Columbo	Plan,	the	British	Council	and	others	to-
provide	many	scholarships	for	his	students.	In	recruiting	these	Thai	students,	Prof.	
Stang	always	said	that	“The best brains should be researchers”.	Thus,	he	sought	
the	brightest	students	he	could	find,	and	many	of	these	came	from	medical	classes.	
Despite	 their	 initial	 choice,	 he	 successfully	 persuaded	many	medical	 students	 to	
become	scientists	instead.	He	succeeded	in	persuading	13	sets	of	students	to	join	
the	program	before	he	passed	away	in	1971.	The	phasing-out	of	overseas	staff	and		
phasing-in	ofreturned	Thai	graduates	continued	until	1975.

 From	his	very	early	research	career,	Prof.Stang	firmly	believed	that	successful	
pursuance	of	excellence	in	science	required	active	participation	in	the	international	
scientific	community.	Thus,	therewas	a	desire	for	the	Faculty	of	Science	to	become
“internationally	recognized”	as	an	important	research	institution.	For	this	reason,	 it		
was	considered	that	research	results	must	be	published	internationally	and	that	the	
staff,	students	and	academic	atmosphere	must	have	an	“international”	focus.	Prof.		
Stang	achieved	these	goals	by	initiating	international	graduate	programs	at	the	Faculty
of	Science,	Mahidol	University.
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	 Prof.	Stang	requested	assistance	from	the	Rockefeller	Foundation	to	promote	
the	graduate	school	at	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University.	One	of	the	staff	
of	the	Rockefeller	Foundation,	Prof.Albert	S.	Kuperman,	spent	six	and	a	half	years	
at	 the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University	and	wrote	 the	 following	about	Prof.	
Stang.

 “In	those	early	days	of	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University,	there	is	no	
doubt	that	the	contributions	of	the	Rockefeller	Foundation	in	terms	of	financial	and	
human	resources,	played	an	enormous	role	in	moving	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	
University	rapidly	to	the	top	tier	of	higher	education	in	Thailand.	But	equally	important,	
in	 my	 view,	 was	 the	 will,	 energy	 and	 sharp	 intelligence	 of	 the	 Dean,	 Dr.Stang	 
Mongkolsuk.	Prof.Stang	persuaded	the	Rockefeller	Foundation	to	provide	generous	and	
long	term	support	for	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University;	he	selected	the	very	
best	and	brightest	Thai	scholars	to	attend	universities	in	the	USA	and	elsewhere	in	

A	bronze	statute	of	Professor	Stang	Mongkolsuk	situated	at	the	1st	floor	of	Chemistry	building	(A)	
and	a	corner	of	the	Stang	Mongkolsuk	museum	located	on	the	second	floor	of	the	Stang	Mong-
kolsuk	library	(B),	at	the	Faculty	of	Science,	Mahidol	University,	Bangkok,	Thailand.

										A																																										B
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order	to	obtain	doctoral	level	education	and	training	in	the	biomedical	sciences	in	
preparation	 for	 appointment	 to	 the	 Faculty.	 He	 convinced	 the	 appropriate	 Thai	
officials	 to	provide	financial	support	 for	building	and	developing	the	 institution;	he	
interacted	with	 the	 faculty	 and	Chairs	 of	 various	departments	 in	ways	 that	were	
motivational	and	helpful;	he	was	skilled	ingetting	people	of	different	backgrounds	to	
work	collaboratively	towards	common	institutional	goals”.

 Besides	 assisting	 with	 support	 for	 building	 laboratories	 and	 purchasing		
research	equipment,	the	Rockefeller	Foundation	also	provided	support	for	establish-
ment	of	a	science	library	(presently	known	as	the	Stang	Mongkolsuk	Library)	[11].	Also	
established	was	a	central	laboratory	known	as	the	Multidisciplinary	Laboratory	(MDL)
to	 provide	 practical	 teaching	 assistance	 over	 a	 broad	 range	 of	 disciplines.	 The		
foundation	for	an	international	teaching	program	was	laid	down	and	included	such	
things	as	use	of	English	as	the	medium	of	instruction,	development	of	active		learning		
programs	and	use	of	the	honor	system.	In	addition,	the	various	post-graduate	programs
included	 many	 foreign	 students	 from	 Indonesia,	 Malaysia,	 the	 Philippines	 and	
Burma	and	post-doctoral	fellows	from	the	USA,	the	UK,	India,	the	Philippines	and	
Australia.	The	post-graduate	program	at	the	Faculty	of	Science	has	been	a	leader	
in	training	of	research	scientists	in	the	South-East	Asian	region.	Many	new	universities	
in	 Thailand	 employ	 graduates	 from	 the	 Faculty	 of	 Science,	 Mahidol	 University.	
These	accomplishments	are	due	mostly	 to	 the	vision	and	planning	of	Prof.Stang	
who	successfully	persuaded	the	Thai	Government	and	the	Rockefeller	Foundation	
to	invest	in	establishment	of	an	international	teaching	and	research	capability	at	the	
Faculty	of	Science,	Mahidol	University.

 After	 successful	 recruitment	 of	 highly	 qualified	 research	 staff,	 and	 after		
implementing	various	programs	to	stimulate	research	activity,	Prof.Stang	also	took	
care	 to	 insure	 research	continuity	and	sustainability	at	 the	newly	 founded	Faculty	
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of	Science.This	was	done	through	the	setting	up	of	long-term	graduate	programs		
in	the	life	sciences	leading	to	masters	and	doctoral	degrees	linked	to	the	temporary	
overse	as	staff	to	insure	that	the	returning	of	young	staff	would	seamlessly	replace	
their	 counter	 parts	 in	 an	 established	 international	 at	 mosphere.	 With	 on	 going	
research	grant	support	and	staff	salary	supplements,	 the	 research	activities	grew	
and	 strengthened.	 The	 program	 spun	 out	 graduates	 that	 could	 found	 research	
groups	 in	other	Thai	universities,	mostly	 in	provinces	outside	Bangkok.	Therefore,		
the	 research	 culture	 created	 by	 Prof.Stang	 at	 the	 Faculty	 of	 Science,	 Mahidol	
University	also	spread	to	other	universities	in	Thailand.

 Prof.F.M.	 Dean	 was	 a	 very	 close	 friend	 of	 Prof.Stang	 from	 graduate		
school	 at	 the	 University	 of	 Liverpool	 and	 during	 his	 period	 as	 a	 SEATO	 Visiting	
Professor	(1963-1964)	when	he	helped	to	train	many	Thai	outstanding	chemists.		He	
wrote	of	his	memories	of	Prof.Stang	Mongkolsuk	during	his	returntrip	to	Thailand	
as	follows.
	 “This	occasion	(a	visit	to	Thailand)	was	itself	unforgettable,	and	for	me	a	
very	emotional	time.	Some	old	friends	were	no	longer	with	us	and	others	were	no	
longer	active,	but	how	rewarding	it	was	to	see	the	younger	ones	taking	their	places	
with	enthusiasm	and	competence	and	Royal	favor	and	moving	into	the	future	that	
Prof.Stang	could	only	dream	about”	[12].

 All	members,	past,	present	and	future,	of	the	Faculty	of	Science,	Mahidol		
University	owe	much	to	their	first	and	founding	Dean,	Prof.Stang	Mongkolsuk	not	
only	for	his	vision	but	also	for	being	a	role-model	of	excellence	in	research,		teaching	
and	administration.	
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 ...สมัยเรียนเล็คเชอร์ที่ตึกเก่า เวลาเข้าห้องเรียน ส่วนใหญ่จะพยายามหลบ

หน้าอาจารย์	 เพราะว่าจะถูกชี้และถามในห้องเล็คเชอร์	 กลางวันวันหนึ่งเรากลับจากโรง

อาหาร	เอ๊ะ...ใครมาอยู่ตรงโต๊ะ	Lab	ของพวกเรา	แอบไปเห็นเป็นอาจารย์สตางค์	หลบกัน

ใหญ่เลย	 เราไม่รู้ว่าอาจารย์ทำาอะไรอยู	่ ในที่สุดก็แอบดูพบว่าอาจารย์ขัดล้างเครื่องแก้ว

ของเราที่ทิ้งไว้เลอะ	ๆ	หมดเลย	เราก็...ตายละวา	จากวันนั้นห้อง	Lab	พวกเราจะสะอาด

เรียบร้อยมาก

	 สำาหรับผม	อาจารย์สตางค์เป็น	Hero	Image	ซึ่งสร้างโอกาส	เพราะว่าปัญหาของ

แต่ละคน	 ถ้าหากผู้ใหญ่ไม่เห็นก็จะไม่เกิดโอกาส	 ถ้าผู้ใหญ่เห็นและอาจารย์ผู้ใหญ่นั้นมี

เมตตา	ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดี	สำาหรับผมอาจารย์มีสิ่งนี้เยอะมาก...

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
อดีตผู้อำานวยการโครงการผลิตอาจารย์แพทย์	มหาวิทยาลัยมหิดล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการแพทย์แผนจีน	มหาวิทยาลัยพะเยา

เรียบเรียงจาก:	ดร.อุดม	จันทรารักษ์ศรี.	สัมภาษณ์, 2548.
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ประวัติ ผลงาน และรางวัลเกียรติยศ
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

	 “อาจารย์สตางค์”	เกิดเมื่อวันอังคารที่	15	กรกฎาคม	พ.ศ.	2462	ที่อำาเภอท่าใหม่	
จังหวัดจันทบุรี	บิดาชื่อนายแจ้ง	มงคลสุข	มารดาชื่อนางไน้	มงคลสุข	มีพี่ชาย	1	คน	ชื่อ
นายแสตมป์	มงคลสุข

ประวัติการรับราชการ

 พ.ศ.2486	 อาจารย์ผู้ช่วยสอนแผนกเคม	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 พ.ศ.2488		 อาจารย์โท	แผนกเคม	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						 พ.ศ.2490		 ลาราชการเพื่อศึกษาต่อ	ณ	ประเทศอังกฤษ
						 พ.ศ.2493		 อาจารย์โท	แผนกเคม	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						 พ.ศ.2494		 อาจารย์โท	แผนกเภสัชเคม	ีคณะเภสัชศาสตร	์
	 	 	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
						 พ.ศ.2496		 อาจารย์เอก	แผนกเภสัชเคมี	คณะเภสัชศาสตร	์
	 	 	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
						 พ.ศ.2501		 ผู้อำานวยการ	โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
	 	 	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
						 พ.ศ.2502		 ศาสตราจารย์แผนกเคมี	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
						 พ.ศ.2503		 รักษาการคณบด	ีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	
	 	 	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
						 พ.ศ.2503		 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	
	 	 	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
	 พ.ศ.2511		 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้เป็น	รองอธิการบดี	
	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อีกตำาแหน่งหนึ่ง
						 พ.ศ.2512		 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้เป็น	อธิการบดี	
	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อีกตำาแหน่งหนึ่ง
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ราชการพิเศษ และหน้าที่ราชการอื่นๆ

	 1.	กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล
	 2.	กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
	 3.	กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 4.	กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 5.	กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 6.	กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
	 7.	กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
	 8.	กรรมการดำาเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือในระดับอุดมศึกษา	
	 			ในด้านแพทยศาสตร	์เกษตรศาสตร์	และสังคมศาสตร์
	 9.	กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
	 10.	กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
	 11.	กรรมการสอบคัดเลือกผู้ที่จะไปศึกษา	ณ	ต่างประเทศตามโครงการ
	 					หลายโครงการ	ทั้งของไทยและต่างประเทศ
	 12.	กรรมการร่วมกับมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	สถาบันต่าง	ๆ
	 					ของประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย	เพื่อจัดหาอาจารย์จากต่าง
	 					ประเทศ	จัดหาทุนให้อาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
	 13.	เป็นผู้แทนไปประชุมสากลเคม	ีตามคำาเชิญของสมาคมเคมีประเทศต่างๆ	
	 					หลายประเทศ
	 14.	เป็นผู้ดำาเนินการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย	์มหาวิทยาลัย
	 					แพทยศาสตร์และได้ขยายงานจนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์
	 					มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน
	 15.	เป็นผู้ช่วยราชการดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่และช่วยเหลือ
	 					ด้านต่างๆ	หลายด้านเรื่อยมา
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	 16.	ช่วยดำาเนินงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ตั้งแต่เริ่มแรกและช่วยเหลือ
	 					ออกแบบห้องทดลอง	ช่วยหาอาจารย์	ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
	 					ขอนแก่นได้มีสถานที่เรียน	ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะสร้างเสร็จเรียบร้อย	 
	 					โดยให้ทำาการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวลา	2	ปีครึ่ง	และ
	 					ช่วยสอนด้วยตนเองตลอดระยะเวลานั้น
	 17.	เป็นผู้ช่วยในการดำาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์หาผู้บริจาค
	 					ที่ดินให้แก่ราชการจัดหาคณาจารย	์เพื่อทำาการสอน	ตลอดจนหาทุนช่วย
	 					เหลือจากต่างประเทศ
	 18.	ดำาเนินการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ให้คณะวิทยาศาสตร์	
	 					มหาวิทยาลัยมหิดล	ดังต่อไปนี้
	 										18.1	ประเทศออสเตรเลีย:	ให้เครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร	์มูลค่า
	 	 						ประมาณ	5	แสนบาท	และให้ทุนแก่นักศึกษาไปศึกษาต่อเพื่อ
	 	 						กลับมาเป็นอาจารย์ของคณะฯ	กว่า	30	ทุน
												 18.2	ประเทศอังกฤษ:	ให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นจำานวนมาก	
	 	 						ให้ทุนแก่นักศึกษา	หลายสิบคนและส่งอาจารย์ชาวอังกฤษมาช่วย
	 	 						สอนในคณะฯ	ติดต่อกันเป็นเวลา	5	ปี
	 										18.3	ประเทศสหรัฐอเมริกา
												 	 18.3.1	มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์:	ให้ความช่วยเหลือขยายงาน
	 	 	 									ของคณะฯ	ระยะยาว	โดยให้ทุนการจัดซื้อเครื่องมือ
	 	 	 									วิทยาศาสตร์	สำาหรับการวิจัยและการสอน	ให้ทุน
	 	 	 									การศึกษาสำาหรับอาจารย์เพื่อศึกษาต่อ	ณ	ประเทศ
	 	 	 									สหรัฐอเมริกา	จนถึงปริญญาเอก	เพื่อกลับมาทำาการ
	 	 	 									สอนในคณะฯ	ให้ตำาราเรียนและวารสารวิทยาศาสตร์
	 	 	 									มากมาย	ส่งผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	จากสหรัฐฯ	 
	 	 	 									มาทำาการสอน	และจัดตั้งภาควิชาต่างๆ	จนกว่า
	 	 	 									อาจารย์ไทยจะมีเพียงพอและให้ทุนอื่นๆ	อีกมาก
	 	 	 									เป็นมูลค่ากว่า	100	ล้านบาท
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	 	 	 18.3.2	Massachusetts	Institute	of	Technology:	เปิดศูนย์
	 	 	 									การวิจัยสารที่เป็นพิษจากเชื้อราร่วมกับคณะฯ	ซึ่ง
	 	 	 									เป็นโครงการระยะยาว	ได้รับเครื่องมือและเงินทุน
	 	 	 									วิจัยหลายล้านบาท	และได้ให้ทุนแก่อาจารย์ของคณะฯ	
	 	 	 									เพื่อไปศึกษาต่อด้วย
	 19.	เป็นผู้แทนหรือผู้รับเชิญให้ไปประชุมยังต่างประเทศในเรื่องอื่นๆ	นอกจาก
	 					การขอความช่วยเหลือและการประชุมทางวิชาการเคมีหลายครั้ง	อาทิ	
	 					รับเชิญจากรัฐบาลออสเตรเลียไปประชุม	Australlian-New	Zealand	 
	 					Association	for	the	Advancement	of	Sciences,	37th	Congress	
	 					ณ	กรุงแคนเบอร่า	เมื่อ	พ.ศ.	2507
	 20.	ศาสตราจารย	์ดร.สตางค	์มงคลสุข	เตรียมจะเดินทางเจรจาในรายละเอียด
	 					เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล	ญี่ปุ่น	แคนาดา	อังกฤษ	และมูลนิธิร็อคกี้
	 					เฟลเลอร์	สำาหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และคณะวิทยาศาสตร	์
	 					มหาวิทยาลัยมหิดล	การเจรจาครั้งนี้	เป็นที่คาดกันว่าประเทศและมูลนิธิ
	 					ต่างๆ	ดังกล่าวจะตกลงช่วยเหลือในด้านการเงิน	ทุนการศึกษาและอาจารย์
	 					ชาวต่างประเทศ	เป็นมูลค่าทั้งสิ้นหลายสิบล้านบาท	แต่ท่านได้ถึงแก่
	 					อนิจกรรมเสียก่อน

ขณะเดินทางไปเจรจาความร่วมมือที่ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อเดือนเมษายน	พ.ศ.	2513
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติยศ

	 พ.ศ.	2495		 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
	 พ.ศ.	2496		 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
	 พ.ศ.	2498		 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
	 พ.ศ.	2505		 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
	 พ.ศ.	2507		 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
	 พ.ศ.	2508		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
	 พ.ศ.	2510		 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
	 พ.ศ.	2512		 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
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